
ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREÂMBULO

O Município de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, torna público que por intermédio de sua pregoeira 
oficial, realizará licitação na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO" N° 000034/2020, sob o critério de "MENOR PRECO 
POR LOTE", por meio do site: www.bllcompras.org.br e www.presidentekennedy.es.gov.br para CONTRATAÇÃO DE 
ÔNIBUS PARA TRANSPORTE GRATUITO DE PASSAGEIROS, A FIM DE ATENDER A POPULAÇÃO KENNEDENSE, 
conforme Processo n° 030139/2019, devidamente aprovado pela autoridade competente. O Pregão será realizado por 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 131/2019, de 09 de dezembro de 2019 e regido de acordo 
com a Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, e pelo Decreto 
Municipal nº 115/2014, bem como pelas demais normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital.

1 - DAS INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 - Da retirada do edital - As empresas interessadas em participar do certame deverão retirar o edital no site 
www.presidentekennedy.es.gov.br ou providenciar a cópia que estará à disposição na sala da licitação localizada na 
Rua Atila Vivacqua, 48 - Centro (em frente ao Banco Banestes), nos dias úteis das 8h às 11h e de 12:30h às 16h, ficando 
obrigadas a acompanharem as publicações referentes à licitação no Diário Oficial dos Municípios do Espirito Santo - 
www.diariomunicipal.es.gov.br, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.

1.2 - Do Preço Máximo: O Preço Total Máximo que o Município de Presidente Kennedy-ES se dispõe a pagar é de R$ 
3.002.521,20(Três milhões, dois mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos), conforme discriminado no ANEXO 
II deste Edital.

1.3 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - 
criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.4 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor do órgão promotor do certame, denominado Pregoeiro, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "pregões" constante da página eletrônica 
da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL).

1.5 - INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 17h00 do dia 04/09/2020

1.6 - LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08h00 do dia 18/09/2020

1.7 - DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09h00 do dia 18/09/2020

1.8 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço eletrônico: 
pregao@presidentekennedy.es.gov.br.

2 - DO OBJETO
2.1 - O objeto deste Pregão é a CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE GRATUITO DE PASSAGEIROS, A FIM DE 
ATENDER A POPULAÇÃO KENNEDENSE, em conformidade com quantidades e especificações contidas no Anexo II do 
presente Edital.

2.2 - O prazo para início da execução do objeto licitado neste Pregão será de até 30 (trinta) dias a contar do 
recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo Departamento de Compras.

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos seguintes orçamentos: Secretaria Municipal 
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de Transporte e Frota. Projeto/Atividade: 2.146 - Ampliação, Gestão e Manutenção do Transkennedy. Elemento de 
Despesa: 33903900000 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 15300000000 - Transferência 
da União referente Royalties do Petróleo.

4 - DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) coordenar o processo licitatório;
b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua 
elaboração;
c) conduzir a sessão pública na internet;
d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
e) dirigir a etapa de lances;
f) verificar e julgar as condições de habilitação;
g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
h) indicar o vencedor do certame;
i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso, sendo que, em havendo recursos, competirá ao Secretário da Pasta a 
adjudicação;
j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES 
5.1 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:
a) Credenciar-se, previamente, junto ao provedor do Sistema, para obtenção da senha de acesso ao sistema 

eletrônico de compras;
b) Cadastrar o valor da proposta até o prazo estabelecido no item 1.6, exclusivamente por meio eletrônico (via 

internet).
c) Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras 

suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, bem como manter endereço 
atualizado de correio eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 
inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

f) Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;
g) Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.
h) Submeter-se às exigências do Decreto Municipal nº 115/2014, da Lei Federal nº 10.520/02 e, subsidiariamente, da 

Lei Federal nº 8.666/93, assim como aos termos de participação e condições de contratação constantes neste 
instrumento convocatório.

6 - CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO SISTEMA
6.1 - Os licitantes deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema, para obtenção de acesso ao 
sistema eletrônico de licitação.

6.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para 
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acesso ao sistema eletrônico.

6.3 - A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas 
por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o cadastro de fornecedores.

6.4 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para 
imediato bloqueio de acesso.

6.5 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.6 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico.

7 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO
7.1 - Somente poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem a todas as exigências contidas neste edital 
e nos seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.

7.2 - Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por tabelião de nota ou por servidor do setor de licitações desta Prefeitura, sendo passíveis de 
consulta quanto à veracidade, a critério exclusivo do Pregoeiro/Equipe de Apoio.

7.2.1 - Serão aceitas somente cópias legíveis, não sendo aceitos documentos cujas data estejam rasuradas.

7.3 - O Município de Presidente Kennedy reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 
que julgar necessário.

7.4 - Poderão participar deste Pregão somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades objeto desta licitação 
e que atendam às exigências deste edital.

7.5 - Não é admitida a participação nesta licitação de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão temporária 
de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração; que tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem às disposições dos artigos 9º e 
inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93.

7.6 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem em uma ou mais 
das situações a seguir:
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;
b) estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 87, inciso III da Lei Federal n° 8.666/93 e no art. 7° da Lei Federal 
n° 10.520/02, desde que impostas pela própria Administração Pública Municipal;
c) estejam cumprindo a pena prevista no art. 87, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93, ainda que imposta por ente 
federativo diverso do estado do Espírito Santo;
d) não cumpram o disposto no art. 9° da Lei n° 8.666/93 e alterações.
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7.7 - Para usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 (art. 42 a 45) os licitantes deverão 
comprovar, no envelope de HABILITAÇÃO, a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
apresentando a Certidão expedida pela junta comercial, conforme art. 8º da IN 103/2007.

7.8 - As empresas optantes pelo Sistema Simples Nacional, regido pela Lei nº 9.317/96, deverão apresentar o 
comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm>, no envelope de HABILITAÇÃO;

7.9 - Se a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não apresentar a comprovação exigida nos itens 7.7 e 7.8 não 
terão os privilégios estabelecidos pela Lei Complementar 123/2006.

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
8.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando 
também para a data e horário do início da disputa.

9 - DA REFERÊNCIA DE TEMPO 
9.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o 
horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

10 - DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1 - Os licitantes deverão cadastrar a proposta com a descrição do objeto ofertado e com o preço, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, observando a data e o horário limite para o seu acolhimento, quando, então, encerrar-
se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

10.1.1 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens/lote, a licitante fica ciente e anui com os seguintes 
termos:

a) A validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da mesma. 

b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 
10.520/2002.

10.1.2 - Deverá ser cadastrado no sistema o preço UNITÁRIO ofertado por Item.

10.1.3 - Deverá ser cadastrado no sistema a MARCA do produto.

10.2 - A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 

10.3 - Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório.

10.4 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às 
sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível.

10.5 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada.
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10.5.1 - Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

10.5.2 - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverão estar cientes de que NÃO serão aceitas propostas comerciais atualizadas 
com preços unitários divergentes dos preços praticados no mercado.  Se necessário, será procedida análise para 
verificação de discrepâncias.

10.5.3 - A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, às normas e exigências deste edital.

10.5.4 - As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo II, evitando 
sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

10.5.5 - Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item.

11 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
11.1 - Esta licitação será julgada sob o critério de MENOR PREÇO POR LOTE.

11.2 - Aberta a sessão pública, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

11.3 - A desclassificação de proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 
real por todos os participantes.

11.4 - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na internet.

11.5 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

11.6 - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas 
participarão da fase de lance.

11.7 - Classificadas as propostas, considerando-se o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, o pregoeiro dará início à fase 
competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

11.8 - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado 
no registro. 

11.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras 
estabelecidas neste edital.

11.10 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.11 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

11.12 - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 
vedada a identificação do licitante.
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11.13 - A fase competitiva da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, dando-se início ao tempo 
aleatório do sistema.

11.14 - No decurso do tempo aleatório concedido pelo sistema para oferecimento de lances, o sistema eletrônico 
encerrará, aleatoriamente, dentro de um período de até 30 (trinta) minutos, a recepção de lances, após encerramento 
do tempo normal pelo pregoeiro.

11.15 - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 
proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no 
edital.

11.15.1 - Na hipótese de comparecer apenas 01 (um) licitante na sala de disputa, passar-se-á, automaticamente, à fase 
de contraproposta, prevista no item 11.15.

11.16 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.17 - Logo após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada e houver proposta apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte ou equiparada igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á 
da seguinte forma:

11.17.1 - A Administração declarará no sistema que ocorreu o empate descrito acima e desde já convocará a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais bem classificada para, no prazo de 05 (cinco) minutos 
após a convocação, sob pena de decadência de seu direito de preferência, apresentar nova proposta inferior àquela 
considerada originalmente vencedora do certame;

11.17.2 - Se, por motivo justificado, não for possível informar a ocorrência do empate logo após a fase de lances e 
negociação, o pregoeiro deverá informar aos licitantes a data e a hora em que irá declarar a ocorrência do empate e 
convocar a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada para exercer seu direito de preferência nos 
termos do subitem anterior;

11.17.3 - Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada convocada, 
será esta considerada detentora da melhor proposta no certame, devendo apresentar os documentos exigidos para 
habilitação, nos termos do presente edital;

11.17.4 - O pregoeiro deverá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste edital;

11.17.5 - Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que apresentou a 
melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte 
ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatória, para o exercício do direito de preferência;

11.17.6 - Caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada nos termos dos 
subitens anteriores, será declarada vencedora a licitante que houver ofertado a proposta originalmente vencedora do 
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certame.

11.18 - No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer 
acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

11.19 - Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão na forma 
eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado 
para divulgação.

12 - DA HABILITAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 
12.1 - Encerrada a etapa de lances e o exame da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 
preço em relação ao estimado para contratação, exequibilidade e adequação, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante arrematante conforme disposições deste Edital.

12.2 - Constatado o atendimento quanto à compatibilidade do preço, em relação ao estimado para contratação, e 
quanto às exigências do edital, o licitante que ofertou o menor preço será declarado vencedor e será solicitada a 
apresentação dos documentos de habilitação.

12.3 - A licitante deverá apresentar, em 05 (cinco) dias úteis, a partir da solicitação do pregoeiro, quando da declaração 
do vencedor, todos os documentos e anexos exigidos para habilitação.

12.3.1 - As empresas detentoras da melhor proposta que, ao serem convocadas para apresentarem suas 
documentações no prazo supracitado, isto é, em cinco dias úteis, não o fizerem, sofrerão as sanções administrativas 
previstas nos termos definidos no art. 9º da Instrução Normativa SCL nº 08/2017, aprovada pelo Decreto nº 
041/2019.

12.4 - Os documentos e anexos exigidos para fins de habilitação, deverão ser protocolizados em original ou por cópia 
autenticada, no Setor de Protocolo desta Prefeitura localizado na Rua Lucio Moreira Filho, s/n - Centro (ao lado da 
Biblioteca Pública Municipal), em dias úteis, no horário de 08h as 11h e 12:30h às 17h, exceto a sexta-feira que será de 
08h às 11h e 12:30h às 16h, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do encerramento da sessão de disputa e 
solicitação do pregoeiro.

12.5 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissoras de certidões constitui meio legal de prova.

12.6 - Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, ou se recusar-se a 
assinar o contrato, o pregoeiro examinará a oferta subsequente e a respectiva documentação de habilitação, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às exigências do edital.

12.7 - Nas hipóteses previstas no item anterior, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido melhor preço, tendo sempre como parâmetro a menor oferta apresentada no certame.

12.8 - Quando verificada discrepância relevante entre o preço da menor oferta obtida no certame e aquele decorrente 
da negociação com o licitante remanescente, será facultado à Administração revogar o procedimento licitatório, 
mediante despacho fundamentado, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

12.9 - A licitante VENCEDORA, quando convocada, deverá apresentar nos prazos e condições estabelecidas nos itens 
12.3 e 12.4 os documentos abaixo enumerados:
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12.10 - Documento de Habilitação
12.10.1 - Habilitação Jurídica
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou 
Registro Comercial no caso de empresa individual;
b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

12.10.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ regular;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal ou Certidão Conjunta prevista na Portaria MF nº 358, de 05 de 
setembro de 2014;
c) Prova de regularidade com a Seguridade Social - INSS ou Certidão Conjunta prevista na Portaria MF nº 358, de 05 de 
setembro de 2014;
d) Prova de regularidade com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da empresa;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa;
g)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1o de 
maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11;

12.10.3 - Qualificação Técnica
a) Comprovação de aptidão para a execução do(s) objeto(s) licitado(s), mediante apresentação de declaração em papel 
timbrado, firmada por pessoas jurídicas públicas e/ou privadas, que sendo clientes da licitante, atestem a capacidade 
da mesma para proceder a execução do(s) objeto(s) licitado(s); (com identificação e endereço da pessoa jurídica 
emitente, nome e cargo do signatário). 

12.10.4 - Qualificação Econômica - financeira
a) Apresentação de Certidão Negativa de Falência ou Certidão de Recuperação Judicial, emitida pelo(s) Cartório(s) 
Distribuidor(es) da sede ou domicílio da empresa licitante, emitida no máximo 90 (noventa) dias, quando outro prazo 
de validade não estiver expresso no documento.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis da proponente do exercício anterior, exigível, registrado no órgão 
competente, que para comprovação da idoneidade financeira, as proponentes devem alcançar os índices definidos a 
seguir, apurados a partir do balanço patrimonial:

Liquidez geral (LG);
Liquidez corrente (LC); e
Endividamento (E);

Tais índices serão calculados como se segue:
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
LC = (AC/PC)
E = (PC + ELP) / AT

Onde:
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AT = Ativo total
AC = Ativo circulante
PC = Passivo circulante
ELP = Exigível a longo prazo
RLP = Realizável a longo prazo

c) Serão exigidos os seguintes índices: Liquidez Geral, igual ou maior a 1,0 (hum vírgula zero); Liquidez Corrente, igual 
ou maior a 1,0 (hum vírgula zero) e Endividamento, igual ou menor a 1,0 (zero vírgula zero);

d) Prova de possuir capital social registrado, não inferior a 10% do valor orçado e apresentado pelo Município de 
Presidente Kennedy/ES, através de Certidão simplificada do órgão Competente no qual está registrada a empresa;

12.10.5- Declaração
a) Declaração Conjunta, em papel timbrado da empresa, conforme ANEXO III deste Edital.
b) Planilha de Custo de Formação de Preços, conforme Anexo V.
c) Declaração de Vistoria (Anexo VI), ou Declaração de Não Vistoria (Anexo VII).

12.10.6 - Proposta Atualizada
a) A licitante DEVERÁ apresentar PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA, contendo a descrição do serviço, os valores e 
assinatura do representante da empresa.

12.11 - As certidões exigidas no item 12.10.2 deverão conter o mesmo CNPJ apresentado pelo licitante no momento do 
credenciamento.

12.12 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz, quanto as Filiais (INSS e 
PGFN/Receita Federal).

12.13 - Aplicar-se-ão às microempresas e aos microempreendedores individuais que se enquadram nas disposições 
contidas na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte) as prescrições referentes à regularidade fiscal (artigos 42 e 43).

12.14 - O Pregoeiro, durante a análise do envelope de HABILITAÇÃO, procederá à validação nos sítios dos órgãos 
oficiais (Receita Federal, PGFN, Caixa Econômica Federal, Previdência Social, Secretarias da Fazenda) expedidoras das 
certidões apresentadas.

13 - DOS RECURSOS, IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
13.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 
8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade superior para o recurso o Secretário Municipal.

13.1.1 - Declarada a licitante habilitada, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos.

13.1.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da empresa licitante importará na decadência do direito de 
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recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13.1.3 - Para efeito no disposto acima, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica - internet -, no período 
máximo de 30 (trinta) minutos após o pregoeiro comunicar aos participantes, por meio do sistema eletrônico, o 
resultado da classificação final; e manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a 
recorrer. 

13.1.4 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.1.5 - As razões e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolizados no Setor de Protocolo 
desta Prefeitura localizada na Rua Lucio Moreira Filho, s/n - Centro (ao lado da Biblioteca Pública Municipal), em dias 
úteis, no horário de 08h às 11h e 12:30h às 17h, exceto a sexta-feira que será de 08h às 11h e 12:30h às 16h, OU 
encaminhadas pelo e-mail pregao@presidentekennedy.es.gov.br OU ainda em campo próprio do sistema da BLL.

13.1.6 - Os recursos obedecerão aos seguintes critérios:
a) serão observadas as condições da lei 10.520/02 e, no que couber, as condições do artigo 109 da Lei 8.666/93;
b) serem dirigidos ao(a) Pregoeiro(a), devidamente fundamentados e, quando for o caso, acompanhados de 
documentação pertinente;
c) serem assinados por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que 
deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);
d) não serão aceitos recursos via fax ou e-mail.

13.2 - As impugnações deverão observar os seguintes critérios:

13.2.1 - A impugnação do edital deverá ser promovida através de protocolo na sede da Prefeitura Municipal de 
Presidente Kennedy, seguindo as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei nº 8.666/1993. As impugnações 
deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e protocolizadas no Setor de Protocolo desta Prefeitura localizada na Rua Lucio 
Moreira Filho, s/n - Centro (ao lado da Biblioteca Pública Municipal), em dias úteis, no horário de 08h às 11h e 12:30h 
às 17h, exceto a sexta-feira que será de 08h às 11h e 12:30h às 16h, OU encaminhadas pelo e-mail 
pregao@presidentekennedy.es.gov.br OU ainda em campo próprio do sistema da BLL.

13.2.2 - A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números do Pregão e do Processo 
Administrativo. No mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário para a 
representação da empresa licitante. 

13.2.3 - O Município de Presidente Kennedy julgará e decidirá sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis.

13.2.4 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

13.3 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três 
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no 
seguinte endereço eletrônico: pregao@presidentekennedy.es.gov.br.

14 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO
14.1 - Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão o Pregoeiro é quem adjudicará o objeto, sendo que esta 
adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.
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14.2 - A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão submetidos à autoridade superior 
para deliberação quanto a sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação, caso ocorra recurso.

14.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 
objeto e homologará o procedimento licitatório.

15 - DA ASSINATURA DO CONTRATO 
15.1 - Após a homologação, a empresa vencedora será convocada para assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis.

15.2 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item acima, por igual período, nos termos do art. 64, §1° da 
Lei Federal n° 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo 
justificado, aceito pela Administração.

15.3 - É facultado a Administração, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1, não 
apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, 
convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, 
observando o disposto no item 18.

15.4 - Para usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 (art.42 à 45) o(s) vencedor(es) 
deverá(ao) comprovar, para fins de assinatura do Contrato, a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, apresentando a Certidão expedida pela Junta Comercial, conforme art. 8º da IN 103/2007.

15.4.1 - A licitante que invocar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e não apresentar os 
documentos comprobatórios respectivos ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Presidente 
Kennedy, Estado do Espírito Santo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas fixadas neste edital e das 
demais cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93, quando for o caso.

15.5 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

15.6 - DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 
15.6.1 - Para fins de assinatura do Contrato, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo comprovando a propriedade dos mesmos;
b) Apólice/contrato de seguro para todos os veículos; 
c) LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR de cada veículo;
d) Documentos do Condutor do Veículo:
I - Carteira de Habilitação na categoria miníma "D" expedida no mínimo à 2 (dois) anos pelo Órgão competente com 
permissão;

II - Concessão ou autorização para conduzir veículo na modalidade de Transporte de passageiros;

III- Curso de Transporte de passageiro, certificado por entidade oficialmente reconhecida.

e) Documentos do Monitor:

I - Comprovante através de documento que o Monitor possui idade mínima de 18 (dezoito) anos;

II - Comprovante que possui o Ensino Fundamental
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III - Ter o Curso de Monitor de Transporte Coletivo de Passageiro/Escolar, bem como as condições estabelecidas no 
Código de Trânsito Brasileiro.

f) Os Certificados expedidos pelo DETRAN, bem como os demais requisitos específicos aos monitores e condutores 
deverão ser exigidos no momento da Contratação, ou sempre que houver substituição dos mesmos.

16 - DA RETIRADA DA ORDEM DE SERVIÇO
16.1 - O Município de Presidente Kennedy convocará a(s) licitante(s) para retirar(em) a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de 
Serviço relativa ao presente pregão.

16.2 - O prazo para a retirada da Ordem de Serviço após a convocação é de 5 (cinco) dias úteis.

16.3 - No caso de a (s) licitante (s) vencedora (s) do certame, dentro do prazo de validade da (s) sua respectiva 
proposta, não atender (em) à exigência do item anterior (16.2), desatender o disposto no Termo de Referência (Anexo 
I); demais condições; não assinar o contrato ou deixar fornecer o produto e a sua instalação, objeto desta licitação, 
aplicar-se-á o previsto no inc. XVI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02.

16.4 - Garantia De Execução De Contrato
16.4.1 Como Garantia de Execução do Contrato, a CONTRATADA depositará, até a assinatura do contrato, na Tesouraria 
da PMPK, 5,0% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato, cabendo-lhe optar dentre as modalidades 
estabelecidas no art.56, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

16.4.2 A CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura 
do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao subitem 16.4.1.

16.4.3 No caso de rescisão do contrato por culpa do CONTRATADO, não será devolvida a garantia, responsabilizando-se 
o CONTRATADO por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na 
Lei;

16.4.4 A garantia somente será liberada após o recebimento definitivo do objeto contratado.
 
17 - DO PAGAMENTO
17.1. A empresa contratada deverá protocolar solicitação de pagamento no protocolo geral da Sede da Prefeitura, 
situado na Rua: Àtila Vivacqua, nº 79, Centro - Presidente Kennedy/ES, encaminhando a Nota Fiscal/ Fatura para o 
pagamento, que ocorrerá de acordo com as normas legais vigentes no país, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea 
"a" da Lei 8.6666/93.

17.2. Os pagamentos dos serviços aprovados pela Secretaria Municipal de Transporte e Frota, ocorrerão até o 30º 
(trigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, acompanhada dos documentos a seguir:
17.2.1 - Documentação da Fatura:
a) SEFIP e GFIP;
b) Comprovante dos pagamentos de salário devidamente assinado, ou comprovação de depósito em conta-salário;
c) Nota Fiscal dos serviços;
d) Certidão negativa ou prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Pública Municipal de Presidente Kennedy/ES, 
devidamente válida;
e) Certidão negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa, 
devidamente válida;
f) Certidões de Regularidade Fiscal com o INSS e FGTS, expedidas pelos órgãos competentes no âmbito das jurisdições e 
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suas sedes, devidamente válida;
g) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), devidamente válida;
h) Certidão de Regularidade referente aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, através de Certidão expedida 
pela Receita Federal, devidamente válida;
i) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada e empresa, devidamente válida.
j) apresentar planilha de cada veículo com especificações das rotas e quilometragens diárias e com cópia de disco de 
tacógrafo.

17.2.2 O pagamento será efetuado em nome da Contratada, mediante Depósito e/ou ordem bancária devendo, a 

mesma, prestar as informações necessárias na Nota Fiscal referente. Não se admite informações bancárias de terceiros.

17.3. Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais/Faturas, as mesmas serão devolvidas à Contratada para 

correção, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicará em postergação da data do pagamento, 

por igual número de dias, sem que isto gere encargos financeiros.

17.4. O Município poderá deduzir dos pagamentos, importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela 

Contratada.

17.5. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município nos seguintes casos:

a) Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de qualquer forma, prejudicar o Contratante;

b) Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município, por conta do estabelecido em contrato;

c) Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas.

17.6. Com vistas a agilizar o procedimento, é necessário que a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) tragam consignadas o nº do 

processo que originou a contratação, o nº do contrato e dados bancários, com indicação do banco, agência e conta.

17.7. É expressamente vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.

17.6 - O MUNICÍPIO EFETUARÁ TODOS OS PAGAMENTOS POR SISTEMA DE ORDEM BANCÁRIA, NÃO SENDO 
REALIZADAS EMISSÃO DE CHEQUES, portanto, as empresas deverão informar os dados bancários para recebimento dos 
pagamentos.

18 - PENALIDADES E SANÇÕES
18.1 A Contratada estará sujeita, independentemente de interpelação, judicial ou extrajudicial às seguintes 
penalidades:

a) Advertência;

b) Multa por inobservância de requisitos para a prestação do serviço;

c) Multa no valor R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) quando da não realização do serviço para cada rota regular 
ou eventos programados. Entende-se por não realização do serviço o não comparecimento do veículo no dia e local 
programado;

d) Multa no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), quando comprovada a não realização de parte do 
serviço, como o não comparecimento do veículo no horário programado;
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e) Demais penalidades por infrações gerais cometidas conforme previsto neste Termo;

f) Suspensão temporária de participação em Licitação pública e impedimento de Contratar com a Prefeitura Municipal 
de Presidente Kennedy, pelo prazo de 02 (dois) anos;

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e consequentemente 
cancelamento nos registros cadastrais.

18.2 Na inobservância dos requisitos para a prestação do serviço serão aplicadas à CONTRATADA as penalidades 
previstas a seguir:

18.2.1 - DA ADVERTÊNCIA ESCRITA - GRUPO 1

a) Preposto fumar no interior do veículo ou utilizar aparelhos de som ou vídeo que não integrantes do veículo; 

b) Permitir atividades de pedintes e vendedores ambulantes no interior do veículo; 

c) Motorista ou monitor sem crachá de identificação em lugar visível ao público ou sem estar devidamente 
uniformizado; 

d) Motorista parar o veículo distante do meio-fio para embarque e desembarque sem motivo justificado; 

e) Permitir o transporte de animais de qualquer espécie ou plantas de médio e grande porte; 

f) Motorista colocar o veículo em movimento com a porta aberta; 

g) Não enviar à CONTRATANTE prontuário dos motoristas; 

h) Não estar o veículo identificado com o nome das linhas regulares.

18.2.2- DA MULTA - GRUPO 2 - Multa diária no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) Infração:

18.2.2.1. Operar o veículo derramando combustível na via pública ou no seu interior.

18.2.2.2 Não cumprir a determinação de afixar nos veículos, comunicações, documentos, e impressos, ou afixá-los fora 
do local estabelecido.

18.2.2.3 Prestar serviço com veículo sujo. 
 
18.2.3 - GRUPO 3 - Multa diária no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) Infração:

18.2.3.1. Preposto destratar passageiros ou manter comportamento inconveniente quando em serviço.

18.2.3.2 Desacatar, opor-se ou dificultar a ação da fiscalização da CONTRATANTE.

18.2.3.3 Operar veículo em desacordo com as especificações definidas nos atos regulamentares emitidos pela 
CONTRATANTE.

18.2.3.4 Não cumprir as características do serviço estabelecido nas Ordens de Serviço.

18.2.3.5 Executar transporte de pessoas não autorizadas pela CONTRATANTE.

18.2.3.6 Não comunicar a CONTRATANTE a ocorrência de qualquer acidente ou outras ocorrências.

18.2.4 - GRUPO 4 - Multa diária no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) Infração:

18.2.4.1 Abastecer ou efetuar manutenção do veículo com passageiros a bordo.

18.2.4.2 Não apresentar veículo para vistoria (multa por veículo).
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18.2.4.3 Retardar ou impedir atuação da fiscalização.

18.2.4.4 Permitir o embarque ou o desembarque de alunos fora dos locais predeterminados.

18.2.5 - GRUPO 5 - Multa no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) Infração:

18.2.5.1 Deixar de cumprir avisos, ofícios, memorandos ou ordens emanadas pela CONTRATANTE.

18.2.5.2 Deixar de fornecer documentos, informações e dados solicitados pela CONTRATANTE ou fornecê-los 
incorretos, fora das normas ou prazos.

18.2.5.3 Executar transporte de alunos nas rotas regulares rurais sem a presença do monitor em todo seu trajeto.

18.2.6 - GRUPO 6 - Multa no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) Infração:

18.2.6.1- Utilizar documentos adulterados ou falsificados.

18.2.7- GRUPO 7 - Afastamento de pessoal - Infração:

18.2.7.1 Preposto não providenciar, de imediato, a obtenção de transporte para os passageiros em caso de avaria ou 
interrupção de viagem.

18.2.7.2 Preposto deixar de prestar, sem justo motivo, socorro a usuário ferido em razão de acidente.

18.2.7.3 Motorista dirigir o veículo de forma perigosa, comprometendo a segurança  e o conforto dos passageiros.

18.2.7.4 Motorista transportar produtos perigosos.

18.2.7.5 Preposto portar, em serviço, arma de qualquer espécie.

18.2.7.6 Preposto estar em serviço alcoolizado ou sob efeito de qualquer tipo de droga.

18.2.8 - GRUPO 8 - Apreensão do veículo e multa de R$ 2.000,00 (dois mil e seiscentos reais) por veículo - Infração:

18.2.8.1 Colocar em operação veículo que não apresente condições de segurança;

18.2.8.2 Não atender a intimação da CONTRATANTE para retirar de circulação veículo em condições consideradas 
inadequadas.

18.2.8.3 Colocar em circulação veículo sem registro junto ao Órgão Expedidor.

18.3 Os valores das multas serão atualizados anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.

18.4 Em caso de inadimplência da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá suspender, a qualquer tempo, no todo ou 
em parte, temporária ou definitivamente, a seu exclusivo critério e mediante notificação por escrito, os serviços objeto 
do Contrato.

18.5 - Juntamente com a aplicação das penalidades e sanções prevista nos itens acima, deverá ser observado pela 
Administração o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS - SCL Nº 
007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal Nº 58/2016.

19 - DISPOSIÇÕES FINAIS
19. 1 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
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informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha 
sido o vencedor, a rescisão do ajuste ou pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.2 - Ao apresentar a proposta, o licitante assume que está fazendo isso de forma absolutamente independente e que, 
acaso se apresente, em qualquer momento, a formação de cartel ou qualquer conluio, a Administração adotará os 
meios necessários para as devidas averiguações e as respectivas sanções. 

19.3 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com 
vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a criação de exigência não prevista neste edital.

19.4 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 
pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação.

19.5 - Em caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento apresentado por licitante, 
poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

19.6 - Em caso de dúvida quanto à autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pelo licitante, 
poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive com concessão de prazo para apresentar a nota fiscal que 
originou o atestado. 

19.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde 
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

19.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação.

19.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio 
de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do 
Espirito Santo.

19.10 - Este Edital será regido pelas regras e pelos princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02, pela Lei nº 8.666/93 
com suas alterações, e pela Lei Complementar nº 123/06, independente da transcrição das normas vigentes e os casos 
não previstos serão decididos pelo Pregoeiro com base no ordenamento jurídico vigente. 

19.11 - A participação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste Edital.

19.12 - A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em face de 
razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
escrito e fundamentado.

19.13 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 
ajuste.
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19.14 - A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o disposto no parágrafo único do art. 
59, da Lei nº 8.666/93.

19.15 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório.

19.16 - É parte integrante deste Edital:

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Descritivo, Quantitativo e Valores Médios dos Objetos/Serviço;
Anexo III - Modelo de Declaração Conjunta;
Anexo IV - Minuta de Contrato;
Anexo V - Planilhas de Custos e Formação de Preços/ Memorial Descritivo;
Anexo VI - Modelo de Declaração de Vistoria
Anexo VII - Modelo de Declaração de Não Vistoria

Presidente Kennedy-ES, 01 de setembro de 2020.

Karina Costalonga Batista
Pregoeira Oficial
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: C ontratação de pessoa jurídica para fornecimento de ônibus  convencional com acess ibilidade com 
até cinco (5) anos  de us o, com combustível, com um (1) motoris ta e um (1) monitor por veículo, para a 
prestação de serviços  de trans porte gratuito de pass ageiros , cujo valor será único, por lote, por quilômetro 
(km) rodado e nele estarão inclusos  todos  os  custos , (encargos  sociais , trabalhis ta, tributos , taxas ) bem 
como as  despesas  diretas  e indiretas  advindas  da prestação do serviço e manutenção corretiva e preventiva 
dos  mesmos.

JUSTIFICATIVA

A presente contratação tem como interesse atender os cidadãos Kennedenses, sendo necessário e imprescindível, 
uma vez tal serviço é utilizado por trabalhadores que se deslocam diariamente de casa para trabalho e vice-versa, 
bem como os feirantes que trazem seus produtos para comercializar na feira livre municipal toda quinta feira.

Vale ressaltar que o município não tem transporte público do interior para a sede do município e que a maioria dos 
usuários são pessoas incapacitadas financeiramente para arcar com despesas de locomoção sendo as localidades de 
difícil acesso devido grande extensão territorial deste município, onde a demanda da necessidade ao atendimento 
público (atendimentos médicos feiras livres hospital etc.) se encontra na sede do município;

O transporte coletivo municipal é um serviço público essencial, sendo de responsabilidade do Município o seu 
planejamento, gerenciamento e sua operação, e em virtude do atendimento aos munícipes de forma continuada, de 
acordo com a lei Orgânica Municipal nº01/1990,Art.9º,IV, b.

1. DOS VEÍCULOS

1.1 Não serão admitidos  contratos  de comodato ou de locação de veículos , devendo ser comprovado através  
do C ertificado de R egis tro e L icenciamento do Veículo a propriedade dos  mesmos  no momento da ass inatura 
do contrato.

1.2 Durante a vigência do C ontrato, o veículo utilizado será substituído quando atingir 350.000 (trezentos  e 
cinquenta mil quilômetros) quilômetros , podendo ainda, ser utilizado por até 05 (cinco) anos  do primeiro 
emplacamento desde que não alcance o limite quilométrico, devidamente comprovado.

1.3 O s  veículos  contratados  deverão estar segurado contra Morte, Invalidez  P ermanente, Danos  Materiais , 
Danos  C orporais , Danos  Morais  e Despesas  Médicas  e Hospitalares  dos  passageiros  e tripulantes  no valor 
mínimo de R $ 100.000,00 (C em mil R eais ) por passageiro - renovado e reajus tado anualmente na mes ma 
proporção do reajuste do contrato.

a) Ô nibus  - 31 passageiros  x 100 = R $ 3.100.000,00

b) Ô nibus  - 44 passageiros  x 100 = R $ 4.400.000,00

c) Danos  Morais       R $ 300.000,00

1.4 P ara ass inatura do contrato, a empresa vencedora, apresentará apólice/contrato de seguro para todos  os  
veículos  dos  lotes  por ela vencido, nas  condições  acima (item 1.3).

1.5 E m caso de qualquer avaria no veículo, a C ontratada deverá substituir o mesmo, em até 24 horas , 
contendo as  mesmas  caracterís ticas  exigidas , de modo a evitar a interrupção dos  serviços  do transporte, 
daquela R O T A.

1.6 A C ontratada fica obrigada a manter os  veículos , equipamentos  e materiais  necess ários  ao bom 
desempenho da P restação dos  S erviços  que devem estar em perfeitas  condições  de limpeza, uso e 
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manutenção necess árias  para utilização.

1.7 O s  veículos  deverão estar em conformidade com as  normas  expedidas  pelo C O NT R AN/ DE NAT R AN. 
B em como legis lação de acess ibilidade, a fim de cumprir o preconizado na L ei F ederal 10.098/2000.

1.8 T endo em vis ta, o município de P res idente K ennedy, não possuir órgão vis toriador de veículos , os  
mes mos  deverão ser submetidos  à Inspeção T écnica inicial e anual, por empresa credenciada pelo 
INME T R O  e homologada pela S E T R ANF R O /P MP K , em até 50(cinquenta) quilômetros  da s ede.

1.9 P ara ass inatura do contrato, a empres a vencedora apresentará o L AUDO  DE  INS P E Ç ÃO  VE IC UL AR  de 
cada veículo, objeto do edital (item 1.8).

1.10 O  veículo não aprovado na ins peção será impedido de prestar o serviço e a contratada será notificada, 
tendo a empresa contratada o prazo de 24 horas  para a substituição do veículo notificado.

2. DOS RECURSOS HUMANOS

2.1 O  condutor do veículo utilizado para a prestação dos  serviços  licitados  deverá ser P ortador de C arteira de 
Habilitação na categoria miníma "D" expedida no mínimo à 2 (dois ) anos  pelo Ó rgão competente com 
permissão, conces são ou autorização para conduz ir veículo na modalidade de T ransporte de passageiros , 
possuir curso de T ransporte de pass ageiro, certificado por entidade oficialmente reconhecida.

2.2 A documentação comprobatória do cumprimento das  exigências  acima discriminadas  deverá ser 
apres entada pela contratada, para fins  de ass inatura do C ontrato.

2.3 O  Monitor, cuja função é permanecer no veículo durante todo trajeto, auxiliando no embarque e 
desembarque dos  passageiros , bem como, zelando por sua segurança, a ser indicado pelo licitante 
vencedor, por ocas ião da contratação, na forma estabelecida neste instrumento, deverá atender os  seguintes  
requis itos :

2.3.1 T er idade mínima de 18 (dezoito) anos ;

2.3.2 T er o ens ino fundamental;

2.3.3 T er aptidão fís ica e mental para a execução dos  serviços ;

2.3.4 T er o C urso de Monitor de T ransporte C oletivo de P assageiro/E s colar, bem como as  condições  
estabelecidas  no C ódigo de T râns ito B ras ileiro.

2.4 O s  C ertificados  expedidos  pelo DE T R AN, bem como os  demais  requis itos  específicos  aos  monitores  e 
condutores  deverão ser exigidos  no momento da C ontratação, ou sempre que houver substituição dos  
mes mos.

3. DOS PRAZOS

3.1 A contratação vigerá pelo período de 12 (doz e) meses  a contar de sua ass inatura, podendo ser 
prorrogada por iguais  e sucess ivos  períodos , conforme Art. 57, II da L ei 8.666/93, em caso de prorrogação 
deste contrato, o índice de reajuste a ser utiliz ado será o IP C A, des de que haja interes se da Adminis tração. 
O  pagamento s erá realizado quando da prestação de serviços , ou seja, mensal, por dia trabalhado para as  
rotas  com frequência de segunda feira a sábado.

4. DAS ROTAS - QUANTITATIVOS DE VEÍCULOS - QUILOMETRAGENS
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Nº/LINHA ROTAS DE: PARA: KM/DIA VEÍCULO - CAPAC. 
MINIMA

01 P R E S IDE NT E  
K E NNE DY

C AC IMB INHA S ÃO  S AL VADO R  
P R E S IDE NT E  K E NNE DY  
(C IR C UL AR ) 

137,6 44 L UG AR E S

02 C AMP INAS P R E S IDE NT E  K E NNE DY 90,4 44 L UG AR E S
03 NE VE S  DIVIS A 

R J
P R E S IDE NT E  K E NNE DY 182,0 44 L UG AR E S

04 ÀG UA P R E T A P R E S IDE NT E  K E NNE DY 122,4 31 L UG AR E S
05 C AMP O  DO  

L IMÃO
P R E S IDE NT E  K E NNE DY 129,6 44 L UG AR E S

06 MAR O B Á I P R E S IDE NT E  K E NNE DY 111,2 44 L UG AR E S
07 R IO  P R E T O P R E S IDE NT E  K E NNE DY 234,8 31 L UG AR E S
08 R E B E NT ÃO P R E S IDE NT E  K E NNE DY 128,8 31 L UG AR E S
09 G R O MO G O L P R E S IDE NT E  K E NNE DY 181,6 31 L UG AR E S
10 MAR O B Á II P R E S IDE NT E  K E NNE DY 86,0 44 L UG AR E S
11 C AMP O  NO VO P R E S IDE NT E  K E NNE DY 118,0 44 L UG AR E S
12 B E L A VIS T A P R E S IDE NT E  K E NNE DY 156,8 44 L UG AR E S
13 S ANT A L ÚC IA P R E S IDE NT E  K E NNE DY 151,6 44 L UG AR E S
 14 C AP ÃO  P R E S IDE NT E  K E NNE DY 142,8 31 L UG AR E S

5. DOS ITINERÁRIOS:
(Poderão ser alterados, sempre que necessário, obedecendo ao limite quilométrico do lote)

5.1. ROTA 01 - PRESIDENTE KENNEDY (CIRCULAR)
S AÍDA- P R E S IDE NT E  K E NNE DY , S ANT ANA F E L IZ , T R E VO  DE  S ANT O  E DUAR DO , C AC IMB INHA, 
E NT R ADA AR UE R A, C R E C HE  DE  B O A E S P E R ANÇ A, T R E VO  DE  S ANT ANA F E L IZ , S ÃO  S AL VADO R , 
T R E VO  DO  L AT IC ÍNIO , P R E S IDE NT E  K E NNE DY , R O DO VIÁR IA, S ANT ANA F E L IZ  T R E VO  DE  S ANT O  
E DUAR DO  C AC IMB INHA, S ÃO  S AL VADO R , DO IS  C O R AÇ Õ E S , T R E VO  DO  L AT IC ÍNIO , R O DO VIÁR IA, 
HO S P IT AL , C HE G ADA, P O S T O  DE  S AÚDE .

5.2. ROTA 02 - CAMPINAS
S AÍDA- C AMP INAS  (C AS AS  P O P UL AR E S ), C AMP INAS , T R E VO  DE  C AMP INAS , F AZ E NDINHA, J O E L  
F AR IA, T R E VO  DE  F AZ E NDINHA, MINE IR INHO , T R E VO  DE  C AR L INHO  C R UZ , J O E L  VIE IR A, MO NT E  
B E L O , T R E VO  MO NT E  B E L O , HO S P IT AL , C HE G ADA R O DO VIÁR IA.

5.3. ROTA 03 - NEVES DIVISA ES/RJ
S AÍDA- NE VE S , DIVIS A E S /R J , IG R E J A DAS  NE VE S , C AMP O  NO VO  (B AL ANÇ A R UB INHO ), P O S T O  DE  
MAR O B A (UNIDADE  DE  S AÚDE ) J AQ UE IR A (P R AÇ A), AR E INHA (AIT E  NO G UE IR A), MO R O B Á (E L VO  
HE NR IQ UE ), T R E VO  DE  HUG O  VIANA, S ANT ANA F E L IZ , DE S E J O , R O DO VIÁR IA, HO S P IT AL , C HE G ADA-
P O S T O  DE  S AÚDE .

5.4. ROTA 04 - AGUA PRETA
S AÍDA- ÁG UA P R E T A (NE IL O N AL ME IDA), ÁG UA P R E T A ( DIL MA AL ME IDA), T R E VO  DE  ADE MIR  
R O C HA, C AR L O S  L UC IO , IG R E J A DE  ÁG UA P R E T A, T R E VO  DE  ÁG UA P R E T A/S ANT A L UC IA (VAL MIR  
AL ME IDA), S ÃO  J O ÃO  DO  L AG O  (HO R MINDO  L O P E S ), T R E VO  DE  C ANC E L AS , T R E VO  DE  L E O NE L  
(DO NA VAL MIR A), T R E VO  DE  L E O NE L  (AS F AL T O  VAL MIR  C O S T AL O NG A), AL DO  C O S T AL O NG A, 
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L E O NE L S INHO  (AIDE  S E DANO ), R UA ANT O NIO  R O DR IG UE S ,  R O DO VIÁR IA, HO S P IT AL , C HE G ADA 
P O S T O  DE  S AÚDE .

5.5. ROTA 05 - CAMPO DO LIMÃO
S AÍDA - MINE IR INHO , C AMP INAS , AT E R R O  DO  L IMÃO , AR E INHA, J AQ UE IR A, S ANT O  E DUAR DO , 
T R E VO  C AC IMB INHA, S ANT O  E DUAR DO , C AC IMB INHA, P R E S IDE NT E  K E NNE DY , HO S P IT AL , 
C HE G ADA - R O DO VIÁR IA.

5.6. ROTA 06 - MAROBA I
S AÍDA- MAR O B A, T R E VO  DO  C R IADO R , C R IADO R , AL T O  C R IADO R , E NT R ADA S R . R O MÁR IO , 
C UR R AL  DE  T UR C O , C AC IMB INHA, E NT R ADA AR UE R A, C R E C HE  DE  B O A E S P E R ANÇ A, T R E VO  DE  
S ANT ANA F E L IZ , S ÃO  S AL VADO R , T R E VO  DO  L AT IC ÍNIO , P R E S IDE NT E  K E NNE DY , R O DO VIÁR IA, 
S ANT ANA F E L IZ  T R E VO  DE  S ANT O  E DUAR DO  C AC IMB INHA, S ÃO  S AL VADO R , DO IS  C O R AÇ Õ E S , 
T R E VO  DO  L AT IC ÍNIO , R O DO VIÁR IA, HO S P IT AL , C HE G ADA, P O S T O  DE  S AÚDE .

5.07. ROTA 07 - RIO PRETO
S AÍDA-R IO  P R E T O  (IG R E J A), T R E VO  DR . L IC IO , C AE T É S , P O R T ÃO  AZ UL , C ANT O  DO  P IC UT I, DUAS  
B AR R AS  (T R E VO  DE  R O MIL DO ), S ANT A MAR IA, (NE UZ A HE R NANDE S ), P E R NAMB UC O  (S E M T E R R A), 
S ANT A MAR IA (NE UZ A HE R NANDE S ), T R E VO  DE  MO NT E  B E L O , P R E S IDE NT E  K E NNE DY , 
R O DO VIÁR IA, HO S P IT AL , C HE G ADA P O S T O  DE  S AÚDE .

5.08. ROTA 08 - REBENTÃO
S AÍDA S E R R O T E , P O S T O  DE  S AÚDE  G R O MO G O L , T R E VO  (E DINO  R AINHA), R E B E NT ÃO  S ANT A 
L UC IA, T R E VO  DE  ÁG UA P R E T A, S ÃO  J O ÃO  DO  L AG O , AL E G R IA, P R E S IDE NT E  K E NNE DY , 
R O DO VIÁR IA, HO S P IT AL , C HE G ADA P O S T O  DE  S AÚDE .

5.9. ROTA 09 - GROMOGOL
SAÍDA - GROMOGOL (EDINO RAINHA)- GREGÓRIO DO GALO, ITALIANO GROMOGOL, KACALO, POSTO CAJU, BOM 
JARDIM, TURFA, DONA NELZA, MARIA PADILHA, PEDRA BRANCA, TURQUINHO TREVO DE PEDRA BRANCA (ADAUTO 
JORDÃO), CAETÊS (Dª. EDICEIA PAES), TREVO DE PEDRA BRANCA (ADAUTO JORDÃO), TURQUINHO, TREVO DE 
GROMOGOL, TREVO DE REBENTÃO, GALOS (VALCI), TREVO DE MONTE BELO, ALEGRIA, PRESIDENTE KENNEDY, 
HOSPITAL, CHEGADA - RODOVIÁRIA, POSTO DE SAÚDE.

5.10. ROTA 10 - MAROBA II
S AÍDA II - MAR O B A, T R E VO  DO  C R IADO R , C R IADO R , AL T O  C R IADO R , E NT R ADA S R . R O MÁR IO , 
C UR R AL  DE  T UR C O , C AC IMB INHA (P E L É ), T R E VO  DE  S ANT O  E DUAR DO , S ANT ANA F E L IZ , 
P R E S IDE NT E  K E NNE DY  R O DO VIÁR IA, HO S P IT AL , C HE G ADA, P O S T O  DE  S AÚDE .

5.11. ROTA 11 - CAMPO NOVO
S AÍDA- C AMP O  NO VO , F IL HINHO , T R E VO  DE  C AMP O  NO VO , J AQUE IR A (Dª. ME R C E DE S ), AR E INHA 
(AIT E  NO G UE IR A), AR E INHA (T R E VO  DO  L E T E ), AR E INHA (T R E VO  DO  AG O S T INHO ), AR E INHA (C AS A 
DO  T IO ), J AQUE IR A (Dª ME R C E DE S ), S ANT O  E DUAR DO  (T R E VO  DE  T E Q UINHO ), S ANT ANA F E L IZ  
(T R E VO  DE  C HIC O  DE UZ INHO ), P E S QUE IR O , T R E VO  DE  MINE IR INHO  P R E S IDE NT E  K E NNE DY , 
R O DO VIÁR IA HO S P IT AL , C HE G ADA- P O S T O  DE  S AÚDE .

5.12. ROTA 12 - BELA VISTA
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S AÍDA- B E L A VIS T A (S AS S ANG A)- T R E VO  DE  G UAR UL HO S , T R E VO  DE  C AMP INAS , C AMP INAS , 
T R E VO  DO  L IMÃO , T R E VO  DE  Z E  MAR T INS , F AZ E NDINHA (Dr.E R L IT E ), MINE IR INHO  (C AMP O  DE  
F UT E B O L ), F AZ E NDINHA (Dr. E R L IT E ), S ÃO  B E NT O , P E R NAMB UC O , S ANT A MAR IA (S E R UDE ), T R E VO  
DE  MO NT E  B E L O , MO NT E  B E L O  (IG R E J A C AT Ó L IC A), T R E VO  DE  MO NT E  B E L O , P R E S IDE NT E  
K E NNE DY , R O DO VIAR IA, HO S P IT AL , C HE G ADA-P O S T O  DE  S AÚDE .

5.13. ROTA 13 - SANTA LÚCIA
S AÍDA- S ANT A L UC IA (Dr. HE NR IQ UE ), S ANT A L UC IA (C AS A DE  L IL IS E ), T R E VO  DE  ÁG UA P R E T A, 
ÁG UA P R E T A (T R E VO  DA IG R E J A C AT Ó L IC A), S ÃO  P AUL INHO  (E DINHO  DE Z AN), C AB R AL , DIVIS A 
C O M IT AP E MIR IM, S ÃO  P AUL INHO  (C E C Ê ), T R E VO  DO  L AT IC ÍNIO , P R E S IDE NT E  K E NNE DY , 
R O DO VIÁR IA, HO S P IT AL , C HE G ADA - P O S T O  DE  S AÚDE .

5.14. ROTA 14 - CAPÃO
S AÍDA, C AP ÃO  - AR UE R A (MIT A),B O A E S P E R ANÇ A (C R E C HE ),T R E VO  G IB O IA, G IB O IA, P E DR A Q UE  
ME L A, P E DR O  C E C C O N, S ÃO  S AL VADO R  (IG R E J A C AT Ó L IC A), S IR IC O R IA (T R E VO  AR C ANJ O  
C E C C O N), C AMP O  NO VINHO  (DIVIS A C / MAR AT AIZ E S ), S IR IC O R IA (AIL T O N C R IS O L INO ), C O MIS S ÃO  
(DIVIS A C O M R UB E NS  MO R E IR A), T R E VO  DE  DO IS  C O R AÇ Õ E S , T R E VO  L AT IC ÍNIO , R O DO VIÁR IA, 
HO S P IT AL , C HE G ADA - P O S T O  DE  S AÚDE .

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 A empresa contratada fica obrigada a AT E NDE R  a S ecretaria de T ransporte e F rota para qualquer 
alteração referente rota e/ ou itinerário, bem como, horário de saída e chegada.

6.2 T odas  as  despesas  com manutenção de frota, funcionários , encargos  e tributos  a que vier incidir serão de 
total responsabilidade da C ontratada.

6.3 E m caso de quebra de veículos , a C ontratada deverá responsabilizar-se, s ubstituindo-os , de modo a 
evitar a interrupção dos  serviços  do T ransporte, daquela R O T A, de acordo com subitem 1.7.

6.4 A C ontratada deverá orientar os  condutores  dos  veículos , bem como demais  funcionários  da mes ma, 
quanto à observação concernente ao trato dos  passageiros  ou usuários  conforme prever a legis lações , sob 
pena de responderem judicialmente por seus  atos .

6.5 A C ontratada fica obrigada a F ornecer e exigir de seus  funcionários  o uso de todos  os  equipamentos  de 
segurança previs tos  na legis lação em vigor e os  que forem solic itados  pela F iscalização.

6.6 A C ontratada fica obrigada a afastar ou substituir no prazo de 24 horas , s em ônus  para o Município, 
qualquer funcionário que, por solicitação da F iscalização, não esteja devidamente habilitado em continuar a 
participar da execução dos  serviços , des de que devidamente justificado.

6.7 A C ontratada deverá se instalar no município no prazo máximo de 30(trinta) dias  a contar da data do 
recebimento da O rdem de S erviços .

6.8 a contratada terá que iniciar a execução do serviço no prazo máximo de 30(trinta) dias  a contar da data 
do recebimento da O rdem de S erviços .

6.9 A C ontratada fica obrigada a aceitar, nas  mesmas  condições  contratuais , os  acréscimos  ou supressões  
que se fizerem nas  execuções  dos  serviços  com até 25%  (vinte cinco por cento), do valor inicial atualizado 
do C ontrato.

7. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO
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7.1 O s  serviços  serão prestados  semanalmente (segunda a sábado), prevendo poss íveis  alterações , que na 
ocas ião, serão comunicadas  pela P MP K  (P refeitura Municipal de P res idente K ennedy). A interrupção dos  
serviços  dar-se-á s omente sob autoriz ação da S ecretaria Municipal de trans porte e F rota.

7.2 O s  horários  de chegada e partida deverão ser rigorosamente obedecidos .

7.3 O  motoris ta e o monitor também serão identificados  com crachá, devidamente uniformizados  e com foto 
recente, indicando o nome da empresa e seus  dados  pess oais .

7.4 O  motoris ta e o monitor deverão zelar para que os  usuários  permaneçam sentados , priorizando a 
capacidade do veículo e us em corretamente o cinto de segurança.

7.5 O  motoris ta e o monitor deverão zelar para que os  usuários  embarquem e desembarquem do veículo nos  
locais  indicados  posteriormente pelo F iscal do contrato, zelando pela segurança dos  mesmos.

7.6 O  motoris ta e o monitor deverão manter a porta do veículo fechada, durante todo o percurso.

7.7 O  motoris ta e o monitor deverão comunicar à empresa de imediato, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que s e verifique durante a execução dos  serviços , e a contratada comunica a S ecretaria Municipal 
de transporte e frota.

7.8 A documentação relativa ao veículo e ao motoris ta deverá manter-se em ordem e de posse do condutor.

7.9 A licitante vencedora apresentará no primeiro dia útil do mês  subsequente ao da prestação do serviço 
R elatório detalhado dos  serviços  prestados , contendo: datas , períodos , quilômetros  rodados , e demais  
informações  que s e fizerem necessárias . B em como planilha de compos ição dos  cus tos  detalhada para 
conferência do fiscal do contrato.

8. VISITA TÉCNICA

8.1 As  licitantes  poderão vis itar os  locais  onde serão executados  os  serviços , e se inteirar, sob sua exclus iva 
responsabilidade, avaliando problemas  futuros , de modo que os  custos  propostos  cubram quais quer 
dificuldades  decorrentes  de execução, e obter todas  as  informações  que possam ser necess árias  para 
elaboração da proposta da execução do contrato.

8.2 É  de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das  dificuldades  e dimens ionamento dos  
dados  necessários  a apresentação da proposta. A não verificação dessas  dificuldades  não poderá ser 
invocada no desenrolar dos  trabalhos  como frente de alteração dos  termos  contratuais  que venham a ser 
estabelecidos .

8.3 As  licitantes  que optarem em realizar as  vis itas  deverão previamente agendá-las  na S ecretaria municipal 
de T ransporte e F rota através  do telefone (28) 3535-1233, das  quais  deverão ser realizadas  em horário 
comercial e em dia uteis . O s  custos  das  vis itas  aos  locais  onde serão executados  os  serviços  correrão por 
exclus iva conta da licitante. S erá nomeado um servidor que acompanhará os  licitantes  durante a vis ita.

8.5 C omo comprovação das  vis itas  aos  locais  ou como conhecimento dos  locais  onde s erão executados  os  
serviços , as  lic itantes  deverá apresentar declaração que vis itou ou conhece as  áreas  indicadas  no item (5) 
cinco, conforme modelo apresentado em anexo Vl.

8.6 tendo em vis ta a faculdade da realização da vis toria, o licitante vencedor não poderá alegar o 
desconhecimento das  condições  e grau de dificuldades  exis tentes  como justificativa para se eximir das  
obrigações  assumidas . Neste cas o, a licitante interessada em participar da licitação que não fizer a vis toria, 
devera declarar (modelo anexo Vll do edital) que se abstêm de realizá-la, assumindo completa 
responsabilidade pelos  imprevis tos  e problemas  decorrentes  do des locamento do local e instalação.
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8.7 A Declaração de Vis toria (Anexo VI) ou NÃO  Vis toria (Anexo VII), deverá ser apresentada na 
documentação de Habilitação.

9. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

9.1. As  despesas  oriundas  da execução do contrato a ser firmado correrão por conta dos  recursos  
específicos  cons ignados  no O rçamento do Município de P res idente K ennedy-E S , nos  elementos  de despesa 
de ampliação, gestão e manutenção do transkennedy 339039.00000, ficha 0000449 na dotação 
023001.267820302.146, devendo ser emitida nota de empenho por estimativa para o exercício em curso.

10. DOS QUANTITATIVOS DOS LOTES - KM

A divisão em lotes , que ora se apresenta, jus tifica-se quando levado em cons ideração o fato territorial, 
observando-se o fato de serem comunidades  que guardam entre s i continuidade geográfica, ou seja, é 
viz inho, o que logis ticamente justifica a divisão em lotes . Ainda no prisma da logís tica, a divisão em lotes  
propiciará aos  munícipes  uma maior pres tez a quando de alguma falta ou defeito ocorrido em quais quer dos  
veículos , pois  outro, de uma rota mais  próxima poderá suprir emergencialmente a necess idades , 
minimizando o prejuíz o a população.  O  projeto "T ranskennedy", é um programa que visa alcançar a 
população mais  carente do nosso município, atendendo em suas  necess idades  diárias  de locomoção de 
seus  locais  de origem até a s ede do município, bem como seu retorno. Dentre os  vários  fins  que traz em 
estas  pessoas  de s uas  localidades  de origem a sede municipal, pode-se destacar o transporte para o 
hospital, tanto para atendimento hospitalar, quanto para consultas  médicas  de rotina, bem como também 
para aqueles  que neces s itam de um atendimento mais  especializado, noutras  cidades , os  veículos  da saúde 
saem também da sede municipal, com várias  destas  pessoas  oriundas  das  localidades  rurais . O  
transkennedy também beneficia muitos  trabalhadores  que não tem como chegar até a sede por meios  
próprios . O  mais  importante é que tal divisão por lote não fere o princípio da economicidade, tendo em vis ta 
que agrupar as  rotas  em lotes , separados  por regiões  de continuidade territorial, não aumenta os  custos , 
haja vis ta o fato de os  cálculos  serem feitos  com base nos  vários  itens  a serem cons iderados  dentro do 
transporte. Aduz  ainda que foi feita a divisão em tantos  lotes  quanto foi poss ível vis ando o princípio da 
competitividade.

LOTE 01
LINHA ROTAS DE: PARA: KM/DIA KM/MES KM/ANO
01 G R O MO G O L P R E S IDE NT E  

K E NNE DY
181,60 4.540,0 54.480,0

02 R E B E NT ÃO P R E S IDE NT E  
K E NNE DY

128,80 3.220,0 38.640,0

03 ÁG UA P R E T A P R E S IDE NT E  
K E NNE DY

122,40 3.060,0 36.720,0

04 S ANT A L ÚC IA P R E S IDE NT E  
K E NNE DY

151,60 3.790,0 45.480,0

T O T AL  DE  K M                14.610,0 175.320,0

LOTE 02
LINHA ROTAS DE: PARA: KM/DIA KM/MES KM/ANO
01 R IO  P R E T O P R E S IDE NT E  

K E NNE DY
234,80 5.870,0 70.440,0
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02 C AMP O  NO VO P R E S IDE NT E  
K E NNE DY

118,0 2.950,0 35.400,0

03    NE VE S  DIVIS A R J P R E S IDE NT E  
K E NNE DY

182,0 4.550,0 54.600,0

04 B E L A VIS T A P R E S IDE NT E  
K E NNE DY

156,80 3.920,0 47.040,0

05 C AMP INAS P R E S IDE NT E  
K E NNE DY

90,40 2.260,0 27.120,0

T O T AL  DE  K M                19.550,0 234.600

LOTE 03
LINHA ROTAS DE: PARA: KM/DIA KM/MES KM/ANO
01 C AP ÃO P R E S IDE NT E  K E NNE DY 142,80 3.570,0 42.840,0
02 MAR O B Á I P R E S IDE NT E  K E NNE DY 111,20 2.780,0 33.360,0
03 MAR O B Á II P R E S IDE NT E  K E NNE DY 86,00 2.150,0 25.800,0
04 C AMP O  DO  L IMÃO P R E S IDE NT E  K E NNE DY 129,60 3.240,0 38.880,0
05 P R E S IDE NT E  

K E NNE DY
C AC IMB INHA S ÃO  
S AL VADO R  P R E S IDE NT E  
K E NNE DY (C IR C UL AR )

137,60 3.440,0 41.280,0

T O T AL  DE  K M                15.180,0 182.160,0

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

11.1. A empresa contratada deverá protocolar solicitação de pagamento no protocolo geral da S ede da 
P refeitura, s ituado na R ua: Àtila V ivacqua, nº 79, C entro - P res idente K ennedy/E S , encaminhando a Nota 
F iscal/ F atura para o pagamento, que ocorrerá de acordo com as  normas  legais  vigentes  no país , nos  termos  
do artigo 40, inciso X IV, alínea "a" da L ei 8.6666/93.

10.2. O s  pagamentos  dos  serviços  aprovados  pela S ecretaria Municipal de T ransporte e F rota, ocorrerão até 
o 30º (trigés imo) dia do mês  subsequente ao da prestação dos  serviços , mediante apres entação da Nota 
F iscal/F atura, devidamente atestada pelo F iscal do C ontrato, acompanhada dos  documentos  a seguir:

11.2.1. Documentação da Fatura:
a) S E F IP  e G F IP ;
b) C omprovante dos  pagamentos  de salário devidamente ass inado, ou comprovação de depós ito em conta-
salário;
c) Nota F iscal dos  serviços ;
d) C ertidão negativa ou prova de regularidade fiscal junto à F azenda P ública Municipal de P res idente 
K ennedy/E S , devidamente válida;
e) C ertidão negativa ou prova de regularidade com a F azenda P ública do Município onde for sediada a 
empresa, devidamente válida;
f) C ertidões  de R egularidade F iscal com o INS S  e F G T S , expedidas  pelos  órgãos  competentes  no âmbito 
das  juris dições  e s uas  sedes , devidamente válida;
g) C ertidão negativa de Débitos  T rabalhis tas  (C NDT ), devidamente válida;
h) C ertidão de R egularidade referente aos  T ributos  F ederais  e à D ívida Ativa da União, através  de C ertidão 
expedida pela R eceita F ederal, devidamente válida;
i) P rova de R egularidade com a F azenda P ública do E s tado onde for s ediada e empresa, devidamente 
válida.

Page 25 of 55



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

j) apresentar planilha de cada veículo com especificações  das  rotas  e quilometragens  diárias  e com cópia de 
disco de tacógrafo.

11.2.2 O  pagamento será efetuado em nome da C ontratada, mediante Depós ito e/ou ordem bancária 
devendo, a mesma, prestar as  informações  necessárias  na Nota F iscal referente. Não se admite informações  
bancárias  de terceiros .

11.3. O correndo erros  na apresentação das  Notas  F iscais/F aturas , as  mesmas  s erão devolvidas  à 
C ontratada para correção, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicará em postergação 
da data do pagamento, por igual número de dias , sem que is to gere encargos  financeiros .

11.4. O  Município poderá deduz ir dos  pagamentos , importâncias  que, a qualquer título, lhe forem devidas  
pela C ontratada.

11.5. O s  pagamentos  poderão ser sustados  pelo Município nos  seguintes  casos :
a) Não cumprimento das  obrigações  as sumidas  que possam, de qualquer forma, prejudicar o C ontratante;
b) Inadimplência de obrigações  da C ontratada para com o Município, por conta do estabelecido em contrato;
c) E rros  ou vícios  nas  Notas  F iscais/F aturas .

11.6. C om vis tas  a agilizar o procedimento, é necess ário que a(s ) Nota(s ) F iscal(is )/F atura(s ) tragam 
cons ignadas  o nº do processo que originou a contratação, o nº do contrato e dados  bancários , com indicação 
do banco, agência e conta.

11.7. É  expressamente vedada a antecipação de pagamentos  sem a contraprestação dos  serviços .

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 A C ontratada assume com exclus ividade seus  riscos  e as  despesas  necessárias  à execução perfeita 
dos  serviços  contratados .

12.2 O s  danos  e prejuízos  serão ressarcidos  à C ontratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas  
contados  da notificação adminis trativa à C ontratada, sob pena de multa.

12.3 A contratada deverá disponibilizar à C ontratante o veículo em perfeitas  condições  de utilização e 
apres entação, com os  equipamentos  obrigatórios , devidamente regis trados  e licenciados  pelo DE T R AN, 
deverá ter seguro aos  passageiros , ser conduz ido somente por motoris tas  profiss ionais , cuja carteira de 
habilitação tenha s ido expedida há pelo menos  02 (dois ) anos  e que tenham cursos  de direção defens iva 
certificada por entidade oficialmente reconhecida, o que deverá ser comprovado por ocas ião da 
apres entação do veículo à S ecretaria Municipal de T ransporte e F rota para início da prestação dos  serviços ;

12.4 O  motoris ta deverá observar rigorosamente os  limites  máximos  de velocidade compatíveis ;

12.5 O  veículo deverá ter repos ição imediata em cas o de s inis tro, colisão ou conserto;

12.6 S uprir as  imobilizações  do veículo por acidente, legalização, manutenção ou por qualquer outra de 
responsabilidade da C ontratada, com veículo reserva de caracterís ticas  idênticas  e nas  mesmas  condições , 
no praz o estabelecido pela contratante (subitem 1.7), sob pena de ser cons iderada faltante, ficando neste 
caso, a C ontratada, sujeita às  penalidades  previs tas  no C ontrato em vigor;

12.7 Manter o veículo com a documentação em dia e em condições  de circulação, de acordo com a 
legis lação de trâns ito em vigor;

12.8 S e responsabilizar pelas  manutenções  preventivas  e corretivas  do veículo, bem como, pelas  trocas/ 
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complementos  de óleos , fluídos , filtros , pneus , lâmpadas  etc.;

12.9 Arcar com as  multas  decorrentes  de irregularidades  na condução, bem como, irregularidades  fiscais  e 
documentais  do veículo;

12.10 R esponsabiliz ar-se pelo res sarcimento de quaisquer danos  diretos  e/ ou indiretos , comprovados , 
causados  à C ontratante, na execução das  obrigações  ass umidas , respondendo por perdas  e danos  por 
infração acometida ou por atos  executados  inadequadamente;

12.11 R esponder às  ações  e /ou reclamações  arguidas  por terceiros  contra a C ontratante e arcar com os  
ônus  decorrentes , por prejuízos  originados  diretamente de causas  imputadas  ao veículo, excluídas  as  ações  
decorrentes  de danos  e lucros  cessantes , aos  quais , comprovadamente, não tiver dado causa;

12.12 Adotar providencia e assumir todas  e quaisquer obrigações  em caso de acidentes , quando forem 
vítimas  os  usuários  do serviço;

12.13 Além das  obrigações  des critas  no C ontrato, são ainda obrigações  da contratada:

12.14 O s  empregados  da C O NT R AT ADA relacionados  com a execução dos  serviços  objeto desta 
contratação deverão possuir capacidade, preparo e experiência comprovada para o desempenho dos  
serviços  a que se propõe, reservando-se a S MT F /P K  o direito de exigir, sem nenhum ônus  para s i, que a 
mes ma providencie imediatamente, a substituição daqueles  que não correspondam, por qualquer motivo, as  
exigências  o serviço;

12.15 A C O NT R AT ADA se compromete a garantir que seu pessoal apresente-se, em todos  os  turnos  de 
trabalho, trajando uniformes  limpos  fornecidos  às  suas  expensas  e portando crachá de identificação, em local 
vis ível com: * Nome completo; * F oto 3 x 4; * C argo.

12.16 O  custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho;

12.17 A C O NT R AT ADA deverá manter seus  empregados  sob vínculo empregatício exclus ivo da empresa, 
responsabilizando-se por todos  os  ônus , encargos  e obrigações  previs tas  na legis lação social, fis cal e 
trabalhis ta em vigor, os  quais  devem estar sempre em dia, inclus ive salários  de pessoal, alimentação e 
transporte, bem como por todos  os  benefícios  previs tos  em leis  para o exercício da atividade, objeto deste 
T ermo de R eferência.

12.18 Apresentar ao F iscal do C ontrato, ao iniciar os  S erviços , a relação dos  funcionários  des ignados  para a 
prestação dos  serviços .

12.19 O rientar s eus  empregados  quanto ao s igilo profiss ional que deverá ser mantido em relação às  
informações  que venham a ter acesso.

12.20 E xercer controle sobre a ass iduidade e a pontualidade dos  seus  empregados  e apresentar relatórios  
mensais  ao fis cal do contrato.

12.21 Responsabilizar-se pelo local de instalação da supervisão dos funcionários, não podendo ser as dependências 
públicas da Secretaria Municipal de transporte e frota.

12.22 A contratada terá que ter um supervisor responsável pelo contrato localizado na sede.

13 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 O  S ecretário Municipal de Transporte e F rota indica, um servidor des ta Municipalidade, para F IS C AL  DO  
C O NT R AT O , com fins  de F iscalizar e atestar se os  serviços  realizados  estão de acordo com o solicitado ou 
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não, estando sujeita ao que couber, P E NAL IDADE S , ADVE R T Ê NC IAS  E  MUL T AS  DIVE R S AS :

13.2. E fetuar o pagamento à C ontratada, mensalmente, até o 30º (trigés imo) dia do mês  subs equente ao da 
prestação dos  serviços , mediante apres entação da Nota F iscal/F atura, devidamente atestada pelo F iscal do 
C ontrato, observando o disposto no item 9 deste T ermo de R eferência - C ondições  de P agamento.

13.3. P roporcionar todas  as  facilidades  para que a C O NT R AT ADA possa cumprir a obrigação de prestação 
dos  serviços  dentro das  normas  do contrato.

13.4. Notificar por escrito à C ontratada, as  ocorrências  de eventuais  imperfeições  no curso da execução dos  
serviços , fixando praz o para sua correção.

13.5. E fetuar o pagamento à C O NT R AT ADA, nos  termos  da contratação;

13.6. Aplicar à C O NT R AT ADA as  sanções  cabíveis ;

13.7. Documentar as  ocorrências  havidas  na execução contratual;

13.8. P restar informações  e esclarecimentos  atinentes  ao objeto contratual que venham a ser solicitados  pela 
C O NT R AT ADA;

13.9. P ublicar os  extratos  contratuais  e de seus  aditivos , se houver, no Diário O ficial do E stado, até o quinto 
dia útil do mês  seguinte ao da ass inatura, contanto que isso ocorra dentro de 30 (trinta) dias , contados  da 
referida ass inatura;

13.10. E xigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que não cumpra as  
normas  da P refeitura Municipal de P res idente K ennedy E S , na prestação dos  serviços , que produza 
complicações  para a fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das  
funções  que lhe foram atribuídas .

14. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

14.1 Da Repactuação 

14.2. Nas  repactuações  s ubsequentes  à primeira, a anualidade s erá contada a partir da data da última 
repactuação ocorrida.

14.3. É  vedada a inclusão, por ocas ião da repactuação, de benefícios  não previs tos  na proposta inicial, 
exceto quando se tornar em obrigatórios  por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo 
ou convenção coletiva.

14.4. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante negociação entre as  
partes , cons iderando-se:

a) O s  preços  praticados  no mercado e em outros  contratos  da Adminis tração;

b) As  particularidades  do contrato em vigência;

c) A nova planilha com a variação dos  custos  apresentada;

d) Indicadores  s etoriais , valores  oficiais  de referência, tarifas  públicas  ou outros  equivalentes ; e,

e) A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
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14.5. A Secretaria Municipal de Transporte e Frota deverá realizar diligências  para conferir a variação de custos  
alegada pela contratada.

14.6. As  repactuações , como espécie de reajus te, serão formalizadas  por meio de apostilamento, e não 
poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos  contratos , exceto quando coincidirem com a 
prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas  por aditamento.

14.7. O s  novos  valores  contratuais  decorrentes  das  repactuações  terão s uas  vigências  iniciadas  observando- 
se o seguinte:

I - A partir da as s inatura do termo aditivo ou a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à 
repactuação.

II - E m data futura, des de que acordada entre as  partes , sem prejuízo da contagem de periodicidade para 
concessão das  repactuações  futuras .

III - E m data anterior a repactuação, exclus ivamente quando a repactuação envolver revis ão do cus to de 
mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que 
contemple data de vigência retroativa, podendo es ta ser cons iderada para efeito de compensação do 
pagamento devido, ass im como para a contagem da anualidade em repactuações  futuras .

14.8. No caso previs to no inciso III do subitem anterior, o pagamento retroativo deverá ser concedido 
exclus ivamente para os  itens  que motivaram a retroatividade, e apenas  em relação à diferença por ventura 
exis tente.

14.9. A Adminis tração assegurar-se-á de que os  preços  contratados  são compatíveis  com aqueles  praticados  
no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais  vantajosa.

14.10. A Adminis tração poderá prever o pagamento retroativo do período que a proposta de repactuação 
permaneceu sob sua análise, desde que tenha s ido requerida pela contratada tempes tivamente.

14.11. Na hipótes e do previs to no subitem anterior, no qual se admite o pagamento retroativo, o período que 
a proposta permaneceu sob a análise da Adminis tração será contado como tempo decorrido para fins  de 
contagem da anualidade da próxima repactuação, se for o caso.

14.12. O  reenquadramento da empres a, qual seja, lucro real, presumido ou s imples  nacional, só poderão 
correr nas  renovações  contratuais . S e is to ocorrer antes , a empresa não poderá solicitar revisão dos  preços .

14.13. O  valor contratado poderá ser revis to antes  do prazo previs to para repactuação com vis tas  à 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do C ontrato, na forma da alínea "d", inciso II, art. 65 da L ei nº 
8.666/93, mediante solicitação formal da C ontratada, obedecida a seguinte condição:

a) As  eventuais  solicitações  deverão fazer-se acompanhar de planilhas  de custos  e formação de preços  e 
documento que comprove a superveniência de fatos  imprevis íveis , ou impeditivos  da execução do ajustado, 
ou, ainda, caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária 
ou extracontratual, porém de cons equências  incalculáveis , demonstrando o seu impacto nos  cus tos  do 
contrato.

15. Dos Aditamentos

15.1. O  presente C ontrato poderá ser aditado, nas  hipóteses previstas  em lei.

Page 29 of 55



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

15.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas  mesmas  condições  contratuais , os  acrés cimos  ou supressões  
de até 25%  (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o Art. 65, § 1º da L ei nº 
8.666/93.

15.3. O s  reajustes  referentes  a convenção coletiva serão motivos  de aditivo contratual e utilizará como 
referência a convenção coletiva utilizada para compos ição de custos  e referenciais  na planilha orçamentária.

15.4. P ara reajuste s erá utilizado, como bas e a Convenção Coletiva de Trabalho Região Sul - Espirito Santo, e 
será na forma de aditivo. 

15.4.1. Os itens da P lanilha de C usto serão separados  nos  montantes  "A" e "B", ficando determinado que:

I - fazem parte do montante "A" os  custos  relativos  à remuneração de mão-de-obra, encargos  sociais , 
trabalhis tas  e previdenciários  que incidem na C onvenção C oletiva de T rabalho, do montante "B", os  custos  
relativos  aos  insumos  e demais  itens  que compõem a respectiva planilha de custos ; 

II - o montante "A" será reajus tado no mesmo período e percentual fixados  nas  normas  coletivas  de trabalho 
da respectiva categoria; 

III - o montante "B", obedecida a periodicidade estabelecida no período de execução do contrato, será 
reajustado pelo Índice Nacional de P reços  ao C onsumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IB G E .

16 - GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

16.1 C omo G arantia de E xecução do C ontrato, a C O NT R AT ADA depos itará, até a ass inatura do contrato, na 
T esouraria da P MP K , 5,0%  (cinco por cento) do valor atualizado do contrato, cabendo-lhe optar dentre as  
modalidades  estabelecidas  no art. 56, da L ei F ederal nº 8.666/93 e suas  alterações .

16.2. A C O NT R AT ADA deverá apresentar à fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias  úteis , contados  da data 
de ass inatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao subitem 16.1.

16.3. No caso de rescisão do contrato por culpa do C O NT R AT ADO , não será devolvida a garantia, 
responsabilizando-se o C O NT R AT ADO  por perdas  e danos  causados  ao C O NT R AT ANT E , além de sujeitar-
se a outras  penalidades  previs tas  na L ei;

16.4. A garantia s omente será liberada após  o recebimento definitivo do objeto contratado.

17 - DAS PENALIDADES

17.1 A C ontratada estará sujeita, independentemente de interpelação, judicial ou extrajudicial às  seguintes  
penalidades :

a) Advertência;

a) Multa por inobservância de requis itos  para a prestação do serviço;

b) Multa no valor R $ 2.600,00 (dois  mil e seiscentos  reais ) quando da não realiz ação do serviço para 
cada rota regular ou eventos  programados . E ntende-se por não realização do serviço o não 
comparecimento do veículo no dia e local programado;

c) Multa no valor de R $ 650,00 (seis centos  e cinquenta reais ), quando comprovada a não realização de 
parte do serviço, como o não comparecimento do veículo no horário programado;
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d) Demais  penalidades  por infrações  gerais  cometidas  conforme previs to neste Termo;

e) S us pensão temporária de participação em L icitação pública e impedimento de C ontratar com a 
P refeitura Municipal de P res idente K ennedy, pelo prazo de 02 (dois ) anos ;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminis tração P ública e 
consequentemente cancelamento nos  regis tros  cadastrais .

17.2 Na inobservância dos  requis itos  para a prestação do s erviço serão aplicadas  à C O NT R AT ADA as  
penalidades  previs tas  a seguir:

17.2.1-DA ADVERTÊNCIA ESCRITA - GRUPO 1

a) P reposto fumar no interior do veículo ou utilizar aparelhos  de s om ou vídeo que não integrantes  do 
veículo; 

b) P ermitir atividades  de pedintes  e vendedores  ambulantes  no interior do veículo;

 c) Motoris ta ou monitor sem crachá de identificação em lugar vis ível ao público ou sem  estar 
devidamente uniformizado; 

d) Motoris ta parar o veículo dis tante do meio-fio para embarque e desembarque sem motivo justificado; 

e) P ermitir o transporte de animais  de qualquer espécie ou

plantas  de médio e grande porte; 

f)  Motoris ta colocar o veículo em movimento com a porta aberta; 

g) Não enviar à C O NT R AT ANT E  prontuário dos  motoris tas ; 

h) Não estar o veículo identificado com  o nome das  linhas  regulares .

17.2.2- DA MULTA - GRUPO 2 - Multa diária no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) Infração:

17.2.2.1. O perar o veículo derramando combustível na via pública ou no s eu interior.

17.2.2.2 Não cumprir a determinação de afixar nos  veículos , comunicações , documentos , e impressos , ou 
afixá-los  fora do local es tabelecido.

17.2.2.3 P restar serviço com veículo sujo.  

17.2.3-  GRUPO 3 - Multa diária no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) Infração:

17.2.3.1. P reposto destratar passageiros  ou manter comportamento inconveniente quando em serviço.

17.2.3.2 Des acatar, opor-se ou dificultar a ação da fiscalização da CONTRATANTE.

17.2.3.3 O perar veículo em desacordo com as  especificações  definidas  nos  atos  regulamentares  emitidos  
pela CONTRATANTE.

17.2.3.4 Não cumprir as  caracterís ticas  do serviço estabelecido nas  O rdens  de S erviço.

17.2.3.5 E xecutar transporte de pessoas  não autorizados  pela CONTRATANTE.

17.2.3.6 Não comunicar à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer acidente ou outras  ocorrências .

17.2.4 -  GRUPO 4 - Multa diária no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) Infração:

17.2.4.1  Abastecer ou efetuar manutenção do veículo com passageiros  a bordo.

17.2.4.2  Não apresentar veículo para vis toria (multa por veículo).
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17.2.4.3  R etardar ou impedir atuação da fiscaliz ação.

17.2.4.4 P ermitir o embarque ou o des embarque de alunos  fora dos  locais  predeterminados .

17.2.5 -  GRUPO 5 - Multa no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) Infração:

17.2.5.1 Deixar de cumprir avisos , ofícios , memorandos  ou ordens  emanadas  pela C O NT R AT ANT E .

17.2.5.2  Deixar de fornecer documentos , informações  e dados  solic itados  pela C O NT R AT ANT E  ou fornecê-
los  incorretos , fora das  normas  ou prazos .

17.2.5.3  E xecutar transporte de alunos  nas  rotas  regulares  rurais  sem a presença do monitor em todo seu 
trajeto.

17.2.6-  GRUPO 6 - Multa no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) Infração:

17.2.6.1- Utilizar documentos  adulterados  ou fals ificados .

17.2.7-  GRUPO 7 - Afastamento de pessoal - Infração:

17.2.7.1  P reposto não providenciar, de imediato, a obtenção de transporte para os  pass ageiros  em caso de 
avaria ou interrupção de viagem.

17.2.7.2 P reposto deixar de prestar, sem justo motivo, socorro a usuário ferido em razão de acidente.

17.2.7.3  Motoris ta dirigir o veículo de forma perigosa, comprometendo a segurança  e o conforto dos  
passageiros .

17.2.7.4  Motoris ta trans portar produtos  perigos os .

17.2.7.5  P reposto portar, em serviço, arma de qualquer espécie.

17.2.7.6 P reposto estar em serviço alcoolizado ou sob efeito de qualquer tipo de droga.

17.2.8  GRUPO 8 - Apreensão do veículo e multa de R$ 2.000,00 (dois mil e seiscentos reais) por veículo - Infração:

17.2.8.1 C olocar em operação veículo que não apresente condições  de segurança;

17.2.8.2 Não atender a intimação da CONTRATANTE para retirar de circulação veículo em condições  
cons ideradas  inadequadas .

17.2.8.3  C olocar em circulação veículo sem regis tro junto ao Ó rgão E xpedidor.

17.3 O s  valores  das  multas  serão atualizados  anualmente pelo Índice de P reços  ao C onsumidor Amplo - 
IP C A/IB G E .

17.4 E m caso de inadimplência da C O NT R AT ADA, a C O NT R AT ANT E  poderá suspender, a qualquer tempo, 
no todo ou em parte, temporária ou definitivamente, a seu exclus ivo critério e mediante notificação por 
escrito, os  serviços  objeto do C ontrato.

18. CONSIDERAÇÕES GERAIS

18.1 O s  Horários  de saída e chegada de cada linha serão pré-determinados  pela S ecretaria Municipal de 
T ransporte e F rota, podendo ter alterações  de acordo com a necess idade des ta S ecretaria.

Horários previstos de saída das rotas:
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(O s  horários  poderão ser alterados , sempre que necessário, no interess e da adminis tração)

R O T A HO R ÁR IO  DE  S AÍDA 
DAS  L O C AL IDADE S  DO  
INT E R IO R E S

HO R ÁR IO  DE  S AÍDA DA S E DE

01 - P R E S IDE NT E  K E NNE DY 06:30h - 9:30h 11:50h - 17:30h
02 - ÁG UA P R E T A 05:00h - 13:30h 12:15h - 18:30h
03-C AMP O  DO  L IMÃO 05:00h - 13:30h 12:15h - 18:30h
04 - MAR O B Á I 05:00h - 13:30h 12:15h - 18:30h
05 -G R O MO G O L 05:00h - 13:30h 12:30h - 18:30h
06-MAR O B Á II 05:00h - 12:00h 10:30h - 18:00h
07-B E L A VIS T A 05:00h - 13:30h 13:30h - 18:30h
08-C AP ÃO 05:00h - 13:30h 11:30h - 18:30h
09-NE VE S  DIVIS A E S /R J 05:00h - 13:30h 12:30h - 18:30h
10-R IO  P R E T O 05:00h - 13:30h 12:30h - 18:30h
11-R E B E NT ÃO 05:00h - 13:30h 12:30h - 18:30h
12-C AMP O  NO VO 05:00h - 13:30h 12:30h - 18:30h
13-S ANT A L ÚC IA 05:00h - 13:30h 12:30h - 17:30h
14-C AMP INAS 05:00h - 13:30h 12:30h - 18:30h

19. Qualificação Técnica

a) C omprovação de aptidão para execução do(s ) objeto(s ) licitado(s ), mediante apresentação de declaração 
em papel timbrado, firmado por pes soas  jurídicas  públicas  e/ou privadas , ates tam a capacidade da mes ma 
para proceder a execução do(s ) objeto(s ) licitado.

b) a empresa após  dado os  lances  deverá apresentar planilha orçamentaria de compos ição de custos  como 
critério de habilitação da proposta. E s tando sujeita a desclass ificação em caso de não cumprimento deste 
item.

19.1. Qualificação Econômica - Financeira

a) C ertidão Negativa de falência ou recuperação judicial expedida P E L O  C artório D is tribuidor (es ) da sede da 
proponente, emitida ha, no máximo 90(noventa) dias , quando outro prazo de validade não estiver expresso 
no documento;

b) balanço patrimonial e demonstrações  contábeis  da proponente do exercício anterior, exigível, regis trado 
no órgão competente, que para comprovação da idoneidade financeira, as  proponentes  devem alcançar os  
índices  definidos  a seguir, apurados  a partir do balanço patrimonial:

L iquidez  geral (L G );

L iquidez  corrente (L C );

E ndividamento (E );

T ais  índices  serão calculados  como se s eque;

L G  = (AC  + R L C ) / (P C  + E L P )

L C  = (AC /P C )

E  = (P C  + E L P ) / AT

O nde:
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AT = Ativo total

AC = Ativo circulante

P C = P ass ivo circulante

E L P = E xigível a longo prazo

R P L = realizável a longo prazo

c) S erão exigidos  os  seguintes  índices : L iquidez  G eral, igual ou maior a 1,0 (hum vírgula z ero); liquidez  
corrente, igual ou maior a 1,0 (hum vírgula z ero) e E ndividamento, igualou menor a 1,0 (zero vírgula z ero);

d) prova de poss uir capital social regis trado, não inferior a 10%  do valor orçado e apresentado pelo Município 
de P res idente K ennedy/E S , através  de certidões  s implificada do órgão competente no qual es ta regis trada e 
empresa;

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) T odas  as  comunicações  entre as  partes , que impliquem em solicitação de s erviços , controle de 
atendimento, reclamação, ou qualquer outra ocorrência digna de regis tro, serão feitas  por escrito.

b) O  motoris ta e o monitor deverão ser identificados  com crachá, devidamente uniformizados  e com foto 
recente, indicando o nome da empresa e seus  dados  pess oais .
c) O  motoris ta e o monitor deverão comunicar à secretaria de T ransporte e F rota - S E MT F /P K , de imediato, 
se por eventualidade haver qualquer ocorrência anormal ou acidente que s e verifique durante a execução 
dos  serviços .
d) A documentação relativa ao veículo e ao motoris ta deverá manter-se em ordem e de pos se do condutor.
e) C umprir as  normas  de s egurança vigentes , inclus ive as  previs tas  na L egis lação T rabalhis ta, C O NT R AN e 
da P refeitura, através  de recomendações  ou de instruções  escritas .
f) C omunicar à P R E F E IT UR A imediatamente qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na 
execução dos  serviços  objetivos  na pres ente L icitação.
g) R esponder por quaisquer acidentes , danos  ou prejuízos  materiais  e/ou terceiros , como consequência de 
imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus  empregados .
h) A licitante vencedora apresentará à secretaria de T ransporte e F rota a cada primeiro dia útil de cada mês , 
relatório detalhado dos  serviços  prestados , contendo: planilhas  com datas , períodos , quilômetros  rodados , e 
demais  informações  que se fizerem necessárias .
i) A C O NT R AT ADA responderá por toda e qualquer responsabilidade, mesmo que aqui não esteja descrita, 
mas  que a legis lação ou a aplicação deste contrato ass im o impuser.
j) A S ecretaria Municipal de T ransporte e F rota, reserva-s e o direito de rever a qualquer tempo, durante a 
vigência do C ontrato, o itinerário/item, tais  como: dis tância da linha, roteiro do trajeto, tendo a necess idade 
de aumento e/ou diminuição da quilometragem da linha adjudicada, será reajustado ou suprimido o valor do 
contrato, sempre respeitado o limite de 25%  (vinte e cinco por cento), nos  termos  do artigo 65, I, a, b; II, b e 
d; e § 1º da L ei 8.666/93.
l) P lanilha de despesa;
CRITÉRIO CONTRATANTE CONTRATADA
L icenciamento Anual x
S eguro x
C ondutor x
Monitor x
C ombus tível x
Manutenção x
Higienização x
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21. DO FORO

21.1. F ica eleito o F oro desta cidade para dirimir quaisquer dúvidas  oriundas  deste T ermo de R eferência.

Valdemir B enevides  C haves  J unior
S ub- secretário Municipal de T ransporte e F rota
Decreto nº 95/2020
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ANEXO II - DESCRITIVO, QUANTITATIVO E VALORES MÉDIOS DOS OBJETOS/SERVIÇO

PREGÃO ELETRÔNICO No  000034/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE GRATUITO DE PASSAGEIROS, A FIM DE ATENDER A 
POPULAÇÃO KENNEDENSE.
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Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

LOTE 01

Código

Lote

00004 00002056

ÔNIBUS CONVENCIONAL COM ACESSIBILIDADE COM ATÉ
CINCO (5) ANOS DE USO, COM COMBUSTÍVEL, COM UM (1)
MOTORISTA E UM (1) MONITOR POR VEÍCULO, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE GRATUITO DE
PASSAGEIROS, CUJO VALOR SERÁ ÚNICO, POR LOTE, POR
QUILÔMETRO (KM) RODADO E NELE ESTARÃO INCLUSOS
TODOS OS CUSTOS, (ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTA,
TRIBUTOS, TAXAS) BEM COMO AS DESPESAS DIRETAS E
INDIRETAS ADVINDAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MESMOS,
COM 31 (TRINTA E UM) LUGARES, MAIS O MOTORISTA.

TRAJETO: ROTA 04 - ÁGUA PRETA

SAÍDA- ÁGUA PRETA (NEILON ALMEIDA), ÁGUA PRETA (
DILMA ALMEIDA), TREVO DE ADEMIR ROCHA, CARLOS
LUCIO, IGREJA DE ÁGUA PRETA, TREVO DE ÁGUA
PRETA/SANTA LUCIA (VALMIR ALMEIDA), SÃO JOÃO DO
LAGO (HORMINDO LOPES), TREVO DE CANCELAS, TREVO
DE LEONEL (DONA VALMIRA), TREVO DE LEONEL (ASFALTO
VALMIR COSTALONGA), ALDO COSTALONGA,
LEONELSINHO (AIDE SEDANO), RUA ANTONIO RODRIGUES,
RODOVIÁRIA, HOSPITAL, CHEGADA-POSTO DE SAÚDE.

- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

KM   CONTRATACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE
GRATUITO - TRANSKENNEDY - ROTA 004

36.720 4,85

00008 00002066

ÔNIBUS CONVENCIONAL COM ACESSIBILIDADE COM ATÉ
CINCO (5) ANOS DE USO, COM COMBUSTÍVEL, COM UM (1)
MOTORISTA E UM (1) MONITOR POR VEÍCULO, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE GRATUITO DE
PASSAGEIROS, CUJO VALOR SERÁ ÚNICO, POR LOTE, POR
QUILÔMETRO (KM) RODADO E NELE ESTARÃO INCLUSOS
TODOS OS CUSTOS, (ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTA,
TRIBUTOS, TAXAS) BEM COMO AS DESPESAS DIRETAS E
INDIRETAS ADVINDAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MESMOS,
COM 31 (TRINTA E UM) LUGARES, MAIS O MOTORISTA.

TRAJETO: ROTA 08 - REBENTÃO

SAÍDA SERROTE, POSTO DE SAÚDE GROMOGOL, TREVO
(EDINO RAINHA), REBENTÃO SANTA LUCIA, TREVO DE
ÁGUA PRETA, SÃO JOÃO DO LAGO, ALEGRIA, PRESIDENTE
KENNEDY, RODOVIÁRIA,  HOSPITAL, CHEGADA POSTO DE
SAÚDE.

- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

KM   CONTRATACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE
GRATUITO - TRANSKENNEDY - ROTA 08

38.640 4,85

00009 00002063

ÔNIBUS CONVENCIONAL COM ACESSIBILIDADE COM ATÉ
CINCO (5) ANOS DE USO, COM COMBUSTÍVEL, COM UM (1)
MOTORISTA E UM (1) MONITOR POR VEÍCULO, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE GRATUITO DE
PASSAGEIROS, CUJO VALOR SERÁ ÚNICO, POR LOTE, POR
QUILÔMETRO (KM) RODADO E NELE ESTARÃO INCLUSOS
TODOS OS CUSTOS, (ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTA,
TRIBUTOS, TAXAS) BEM COMO AS DESPESAS DIRETAS E
INDIRETAS ADVINDAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MESMOS,
COM 31 (TRINTA E UM) LUGARES, MAIS O MOTORISTA.

TRAJETO: ROTA 09 - GROMOGOL

SAÍDA- GROMOGOL (EDINO RAINHA)- GREGÓRIO DO GALO,
ITALIANO GROMOGOL, KACALO, POSTO CAJU, BOM
JARDIM, TURFA, DONA NELZA, MARIA PADILHA, PEDRA
BRANCA, TURQUINHO TREVO DE PEDRA BRANCA (ADAUTO
JORDÃO), CAETÊS (Dª. EDICEIA PAES), TREVO DE PEDRA
BRANCA (ADAUTO JORDÃO), TURQUINHO, TREVO DE
GROMOGOL, TREVO DE REBENTÃO, GALOS (VALCI), TREVO
DE MONTE BELO, ALEGRIA, PRESIDENTE KENNEDY,
HOSPITAL, CHEGADA- RODOVIÁRIA, POSTO DE SAÚDE.

- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

KM   CONTRATACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE
GRATUITO - TRANSKENNEDY - ROTA 09

54.480 4,85

00013 00002067

ÔNIBUS CONVENCIONAL COM ACESSIBILIDADE COM ATÉ
CINCO (5) ANOS DE USO, COM COMBUSTÍVEL, COM UM (1)
MOTORISTA E UM (1) MONITOR POR VEÍCULO, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE GRATUITO DE
PASSAGEIROS, CUJO VALOR SERÁ ÚNICO, POR LOTE, POR

KM   CONTRATACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE
GRATUITO - TRANSKENNEDY - ROTA 13

45.480 4,68
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LOTE 01

Código

Lote

QUILÔMETRO (KM) RODADO E NELE ESTARÃO INCLUSOS
TODOS OS CUSTOS, (ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTA,
TRIBUTOS, TAXAS) BEM COMO AS DESPESAS DIRETAS E
INDIRETAS ADVINDAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MESMOS,
COM 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, MAIS O
MOTORISTA.

TRAJETO: ROTA 13 - SANTA LUCIA

SAÍDA- SANTA LUCIA (Dr. HENRIQUE), SANTA LUCIA (CASA
DE LILISE), TREVO DE ÁGUA PRETA, ÁGUA PRETA (TREVO
DA IGREJA CATÓLICA), SÃO PAULINHO (EDINHO DEZAN),
CABRAL,DIVISA COM ITAPEMIRIM, SÃO PAULINHO (CECÊ),
TREVO DO LATICÍNIO, PRESIDENTE KENNEDY,
RODOVIÁRIA, HOSPITAL, CHEGADA – POSTO DE SAÚDE.

- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Valor Total do Lote
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LOTE 02

Código

Lote

00002 00002068

ÔNIBUS CONVENCIONAL COM ACESSIBILIDADE COM ATÉ
CINCO (5) ANOS DE USO, COM COMBUSTÍVEL, COM UM (1)
MOTORISTA E UM (1) MONITOR POR VEÍCULO, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE GRATUITO DE
PASSAGEIROS, CUJO VALOR SERÁ ÚNICO, POR LOTE, POR
QUILÔMETRO (KM) RODADO E NELE ESTARÃO INCLUSOS
TODOS OS CUSTOS, (ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTA,
TRIBUTOS, TAXAS) BEM COMO AS DESPESAS DIRETAS E
INDIRETAS ADVINDAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MESMOS,
COM 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, MAIS O
MOTORISTA.

TRAJETO: ROTA 02 - CAMPINAS

SAÍDA- CAMPINAS (CASAS POPULARES), CAMPINAS,
TREVO DE CAMPINAS, FAZENDINHA, JOEL FARIA, TREVO
DE FAZENDINHA, MINEIRINHO, TREVO DE CARLINHO CRUZ,
JOEL VIEIRA, MONTE BELO, TREVO MONTE BELO,
HOSPITAL, CHEGADA RODOVIÁRIA.

- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

KM   CONTRATACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE
GRATUITO - TRANSKENNEDY - ROTA 002

27.120 5,32

00003 00002057

ÔNIBUS CONVENCIONAL COM ACESSIBILIDADE COM ATÉ
CINCO (5) ANOS DE USO, COM COMBUSTÍVEL, COM UM (1)
MOTORISTA E UM (1) MONITOR POR VEÍCULO, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE GRATUITO DE
PASSAGEIROS, CUJO VALOR SERÁ ÚNICO, POR LOTE, POR
QUILÔMETRO (KM) RODADO E NELE ESTARÃO INCLUSOS
TODOS OS CUSTOS, (ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTA,
TRIBUTOS, TAXAS) BEM COMO AS DESPESAS DIRETAS E
INDIRETAS ADVINDAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MESMOS,
COM 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, MAIS O
MOTORISTA.

TRAJETO: ROTA 03 - NEVES DIVISA ES/RJ

SAÍDA- NEVES, DIVISA ES/RJ, IGREJA DAS NEVES, CAMPO
NOVO (BALANÇA RUBINHO), POSTO DE MAROBA(UNIDADE
DE SAÚDE) JAQUEIRA (PRAÇA), AREINHA (AITE NOGUEIRA),
MOROBÁ (ELVO HENRIQUE), TREVO DE HUGO VIANA,
SANTANA FELIZ, DESEJO, RODOVIÁRIA, HOSPITAL,
CHEGADA-POSTO DE SAÚDE.

- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

KM   CONTRATACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE
GRATUITO - TRANSKENNEDY - ROTA 003

54.600 5,32

00007 00002064

ÔNIBUS CONVENCIONAL COM ACESSIBILIDADE COM ATÉ
CINCO (5) ANOS DE USO, COM COMBUSTÍVEL, COM UM (1)
MOTORISTA E UM (1) MONITOR POR VEÍCULO, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE GRATUITO DE
PASSAGEIROS, CUJO VALOR SERÁ ÚNICO, POR LOTE, POR
QUILÔMETRO (KM) RODADO E NELE ESTARÃO INCLUSOS
TODOS OS CUSTOS, (ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTA,
TRIBUTOS, TAXAS) BEM COMO AS DESPESAS DIRETAS E
INDIRETAS ADVINDAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MESMOS,
COM 31 (TRINTA E UM) LUGARES, MAIS O MOTORISTA.

TRAJETO: ROTA 07 - RIO PRETO

SAÍDA-RIO PRETO (IGREJA), TREVO DR. LICIO, CAETÉS,
PORTÃO AZUL, CANTO DO PICUTI, DUAS BARRAS (TREVO
DE ROMILDO), SANTA MARIA, (NEUZA HERNANDES),
PERNAMBUCO (SEM TERRA), SANTA MARIA (NEUZA
HERNANDES), TREVO DE MONTE BELO, PRESIDENTE
KENNEDY, RODOVIÁRIA, HOSPITAL, CHEGADA POSTO DE
SAÚDE.

- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

KM   CONTRATACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE
GRATUITO - TRANSKENNEDY - ROTA 07

70.440 3,26

00011 00002065

ÔNIBUS CONVENCIONAL COM ACESSIBILIDADE COM ATÉ
CINCO (5) ANOS DE USO, COM COMBUSTÍVEL, COM UM (1)
MOTORISTA E UM (1) MONITOR POR VEÍCULO, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE GRATUITO DE
PASSAGEIROS, CUJO VALOR SERÁ ÚNICO, POR LOTE, POR
QUILÔMETRO (KM) RODADO E NELE ESTARÃO INCLUSOS
TODOS OS CUSTOS, (ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTA,
TRIBUTOS, TAXAS) BEM COMO AS DESPESAS DIRETAS E

KM   CONTRATACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE
GRATUITO - TRANSKENNEDY - ROTA 011

35.400 5,32
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LOTE 02

Código

Lote

INDIRETAS ADVINDAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MESMOS,
COM 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, MAIS O
MOTORISTA.

TRAJETO: ROTA 011 - CAMPO NOVO

SAÍDA- CAMPO NOVO, FILHINHO, TREVO DE CAMPO NOVO,
JAQUEIRA (Dª. MERCEDES), AREINHA (AITE NOGUEIRA),
AREINHA (TREVO DO LETE), AREINHA (TREVO DO
AGOSTINHO), AREINHA (CASA DO TIO), JAQUEIRA (Dª
MERCEDES), SANTO EDUARDO (TREVO DE TEQUINHO),
SANTANA FELIZ (TREVO DE CHICO DEUZINHO),PESQUEIRO,
TREVO DE MINEIRINHO PRESIDENTE KENNEDY,
RODOVIÁRIA HOSPITAL, CHEGADA- POSTO DE SAÚDE.

- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

00012 00002061

ÔNIBUS CONVENCIONAL COM ACESSIBILIDADE COM ATÉ
CINCO (5) ANOS DE USO, COM COMBUSTÍVEL, COM UM (1)
MOTORISTA E UM (1) MONITOR POR VEÍCULO, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE GRATUITO DE
PASSAGEIROS, CUJO VALOR SERÁ ÚNICO, POR LOTE, POR
QUILÔMETRO (KM) RODADO E NELE ESTARÃO INCLUSOS
TODOS OS CUSTOS, (ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTA,
TRIBUTOS, TAXAS) BEM COMO AS DESPESAS DIRETAS E
INDIRETAS ADVINDAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MESMOS,
COM 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, MAIS O
MOTORISTA.

TRAJETO: ROTA 012 - BELA VISTA

SAÍDA- BELA VISTA (SASSANGA)- TREVO DE GUARULHOS,
TREVO DE CAMPINAS, CAMPINAS, TREVO DO LIMÃO,
TREVO DE ZE MARTINS, FAZENDINHA (Dr. ERLITE),
MINEIRINHO (CAMPO DE FUTEBOL), FAZENDINHA (Dr.
ERLITE), SÃO BENTO, PERNAMBUCO, SANTA MARIA
(SERUDE), TREVO DE MONTE BELO, MONTE BELO (IGREJA
CATÓLICA), TREVO DE MONTE BELO, PRESIDENTE
KENNEDY, RODOVIÁRIA, HOSPITAL, CHEGADA- POSTO DE
SAÚDE.

- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

KM   CONTRATACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE
GRATUITO - TRANSKENNEDY - ROTA 012

47.040 5,32

Valor Total do Lote
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LOTE 03

Código

Lote

00001 00002055

ÔNIBUS CONVENCIONAL COM ACESSIBILIDADE COM ATÉ
CINCO (5) ANOS DE USO, COM COMBUSTÍVEL, COM UM (1)
MOTORISTA E UM (1) MONITOR POR VEÍCULO, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE GRATUITO DE
PASSAGEIROS, CUJO VALOR SERÁ ÚNICO, POR LOTE, POR
QUILÔMETRO (KM) RODADO E NELE ESTARÃO INCLUSOS
TODOS OS CUSTOS, (ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTA,
TRIBUTOS, TAXAS) BEM COMO AS DESPESAS DIRETAS E
INDIRETAS ADVINDAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MESMOS,
COM 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, MAIS O
MOTORISTA.
ROTAS DE PRESIDENTE KENNEDY PARA CACIMBINHA X
SÃO SALVADOR X PRESIDENTE KENNEDY (CIRCULAR)

TRAJETO: ROTA 01 - PRESIDENTE KENNEDY (CIRCULAR)

SAÍDA- PRESIDENTE KENNEDY, SANTANA FELIZ, TREVO DE
SANTO EDUARDO, CACIMBINHA, ENTRADA ARUERA,
CRECHE DE BOA ESPERANÇA, TREVO DE SANTANA FELIZ,
SÃO SALVADOR, TREVO DO LATICÍNIO, PRESIDENTE
KENNEDY, RODOVIÁRIA, SANTANA FELIZ TREVO DE SANTO
EDUARDO CACIMBINHA, SÃO SALVADOR, DOIS CORAÇÕES,
TREVO DO LATICÍNIO, RODOVIÁRIA, HOSPITAL,
CHEGADA,POSTO DE SAÚDE.

- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

KM   CONTRATACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE
GRATUITO - TRANSKENNEDY - ROTA 01

41.280 6,12

00005 00002059

ÔNIBUS CONVENCIONAL COM ACESSIBILIDADE COM ATÉ
CINCO (5) ANOS DE USO, COM COMBUSTÍVEL, COM UM (1)
MOTORISTA E UM (1) MONITOR POR VEÍCULO, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE GRATUITO DE
PASSAGEIROS, CUJO VALOR SERÁ ÚNICO, POR LOTE, POR
QUILÔMETRO (KM) RODADO E NELE ESTARÃO INCLUSOS
TODOS OS CUSTOS, (ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTA,
TRIBUTOS, TAXAS) BEM COMO AS DESPESAS DIRETAS E
INDIRETAS ADVINDAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MESMOS,
COM 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, MAIS O
MOTORISTA.

TRAJETO: ROTA 05 - CAMPO DO LIMÃO

SAÍDA- MINEIRINHO, CAMPINAS, ATERRO DO LIMÃO,
AREINHA, JAQUEIRA, SANTO EDUARDO, TREVO
CACIMBINHA, SANTO EDUARDO, CACIMBINHA,
PRESIDENTE KENNEDY, HOSPITAL, CHEGADA
-RODOVIÁRIA.

- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

KM   CONTRATACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE
GRATUITO - TRANSKENNEDY - ROTA 05

38.880 6,12

00006 00002058

ÔNIBUS CONVENCIONAL COM ACESSIBILIDADE COM ATÉ
CINCO (5) ANOS DE USO, COM COMBUSTÍVEL, COM UM (1)
MOTORISTA E UM (1) MONITOR POR VEÍCULO, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE GRATUITO DE
PASSAGEIROS, CUJO VALOR SERÁ ÚNICO, POR LOTE, POR
QUILÔMETRO (KM) RODADO E NELE ESTARÃO INCLUSOS
TODOS OS CUSTOS, (ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTA,
TRIBUTOS, TAXAS) BEM COMO AS DESPESAS DIRETAS E
INDIRETAS ADVINDAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MESMOS,
COM 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, MAIS O
MOTORISTA.

TRAJETO: ROTA 06 - MAROBA I

SAÍDA- MAROBA, TREVO DO CRIADOR, CRIADOR, ALTO
CRIADOR, ENTRADA SR. ROMARIO, CURRAL DE TURCO,
CACIMBINHA, ENTRADA ARUEIRA, CRECHE DE BOA
ESPERANÇA, TREVO DE SANTANA FELIZ, SÃO SALVADOR,
TREVO DO LATICÍNIO, PRESIDENTE KENNEDY,
RODOVIÁRIA, SANTANA FELIZ, TREVO DE SANTO
EDUARDO, CACIMBINHA, SÃO SALVADOR, DOIS
CORAÇÕES, TREVO DO LATICÍNIO, RODOVIÁRIA, HOSPITAL,
CHEGADA, POSTO DE SAÚDE.

- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

KM   CONTRATACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE
GRATUITO - TRANSKENNEDY - ROTA 006

33.360 6,12

00010 00002060

ÔNIBUS CONVENCIONAL COM ACESSIBILIDADE COM ATÉ

KM   CONTRATACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE
GRATUITO - TRANSKENNEDY - ROTA 010

25.800 6,12
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CINCO (5) ANOS DE USO, COM COMBUSTÍVEL, COM UM (1)
MOTORISTA E UM (1) MONITOR POR VEÍCULO, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE GRATUITO DE
PASSAGEIROS, CUJO VALOR SERÁ ÚNICO, POR LOTE, POR
QUILÔMETRO (KM) RODADO E NELE ESTARÃO INCLUSOS
TODOS OS CUSTOS, (ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTA,
TRIBUTOS, TAXAS) BEM COMO AS DESPESAS DIRETAS E
INDIRETAS ADVINDAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MESMOS,
COM 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES, MAIS O
MOTORISTA.

TRAJETO: ROTA 010 - MAROBA II

SAÍDA- MAROBA, TREVO DO CRIADOR, CRIADOR, ALTO
CRIADOR, ENTRADA SR. ROMÁRIO, CURRAL DE TURCO,
CACIMBINHA (PELÉ), TREVO SANTO EDUARDO, SANTANA
FELIZ, PRESIDENTE KENNEDY RODOVIÁRIA, HOSPITAL,
CHEGADA,POSTO DE SAÚDE.

- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

00014 00002062

ÔNIBUS CONVENCIONAL COM ACESSIBILIDADE COM ATÉ
CINCO (5) ANOS DE USO, COM COMBUSTÍVEL, COM UM (1)
MOTORISTA E UM (1) MONITOR POR VEÍCULO, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE GRATUITO DE
PASSAGEIROS, CUJO VALOR SERÁ ÚNICO, POR LOTE, POR
QUILÔMETRO (KM) RODADO E NELE ESTARÃO INCLUSOS
TODOS OS CUSTOS, (ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTA,
TRIBUTOS, TAXAS) BEM COMO AS DESPESAS DIRETAS E
INDIRETAS ADVINDAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MESMOS,
COM 31 (TRINTA E UM) LUGARES, MAIS O MOTORISTA.

TRAJETO: ROTA 014 - CAPÃO

SAÍDA, CAPÃO – ARUERA (MITA),BOA ESPERANÇA
(CRECHE),TREVO GIBOIA, GIBOIA, PEDRA QUE MELA,
PEDRO CECCON,SÃO SALVADOR (IGREJA CATÓLICA),
SIRICORIA (TREVO ARCANJO CECCON), CAMPO NOVINHO
(DIVISA C/ MARATAIZES), SIRICORIA (AILTON CRISOLINO),
COMISSÃO (DIVISA COM RUBENS MOREIRA), TREVO DE
DOIS CORAÇÕES, TREVO LATICÍNIO, RODOVIÁRIA,
HOSPITAL, CHEGADA - POSTO DE SAÚDE.

- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

KM   CONTRATACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE
GRATUITO - TRANSKENNEDY - ROTA 014

42.840 4,77

Valor Total do Lote

Valor Total Geral
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000034/2020

Em cumprimento ao disposto no edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 000034/2020 , a ____________________________ (nome da 
empresa) com sede no endereço ____________________ (endereço completo), inscrita no CNPJ nº _________________, por seu 
representante legal, Sr(a) _________________, RG nº _________________, CPF nº __________________________, DECLARA sob as 
penas da lei:

1 - Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro 
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos, ressalvando o emprego para menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

2 - Para fins de recebimento de tratamento favorecido e diferenciado nesse processo licitatório, que o seu enquadramento legal é 
de ________ (MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL), pois cumpre os requisitos 
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

3 - Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no processo licitatório, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4 - Que tomou conhecimento dos aspectos relevantes que possam influir direta ou indiretamente na prestação do serviço, inclusive 
sobre a localidade onde serão executados os serviços.

5 - Que recebemos os documentos e tomamos conhecimento das condições locais da área destinada ao objeto da licitação em 
epígrafe.

6 - Que não se encontra inadimplente ou impedida de licitar, e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no 
Cadastro de Fornecedores, de quaisquer órgãos da Administração Pública direta ou indireta.

Município/UF, ____ de _______________ de __________ .

________________________________________
Representante legal da empresa
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ANEXO IV - MODELO DE CONTRATO SERVIÇO

MINUTA DE CONTRATO Nº____/2020
REF. Pregão Eletrônico Nº 000034/2020
PROCESSO Nº 030139/2019

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY e a empresa 
______________________________, na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, 
respectivamente, para o fim expresso nas cláusulas que o integram.

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, 
sediada à Rua Átila Vivácqua, 79 - centro - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.703/0001-26, por 
meio de delegação conforme preceitua a Lei nº 1.356 de 5 de dezembro de 2017, por seu representante legal, o (a) 
Secretario (a) Municipal de _________________, Sr (a). ________________________, brasileiro (a), residente e 
domiciliado à rua ___________________, ES, portador da Carteira de Identidade nº ___________ e do CPF nº 
__________, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ________________________ pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o nº __________________________, com sede 
__________________________, por seu representante legal, Sr. ___________________________, doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, nos termos do procedimento licitatório, conforme Edital de Pregão 
Eletrônico nº 000034/2020 , Processo nº 030139/2019, tudo de acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto Municipal nº 
115/2014 e Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1. Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE GRATUITO DE 
PASSAGEIROS, A FIM DE ATENDER A POPULAÇÃO KENNEDENSE, em conformidade com as quantidades e especificações 
contidas no Edital que originou a presente contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Preço e da Forma de Reajuste
2.1. Pela prestação do(s) serviço(s), a(s) contratada(s), receberá a importância de R$...........(.......)
2.2. O preço do contrato é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses contados da data prevista para 
apresentação da proposta, de acordo com o art. 40, XI da Lei 8666/93 e art. 3º, § 1º da Lei 10.192/2001.
2.2.1. Em caso de prorrogação deste contrato, o índice de reajuste a ser utilizado será o IPCA.
2.3. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles, direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros, 
transporte, embalagens, impostos, taxas, supervisão e quaisquer outros benefícios e custos, bem como demais 
despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente 
sobre a prestação dos serviços.
2.4. O valor contratado poderá ser reajustado, em fase anterior ao prazo previsto para repactuação, a fim de promover 
o realinhamento do valor contratual em razão da elevação do custo da prestação do serviço, tendo como índice de 
reajuste, o Índice de Preços Amplo ao Consumidor - IPAC e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
2.5. Em casos de reajuste e repactuação, devidamente comprovados e documentados pela Contratada, poderá ser 
promovido o reajuste econômico-financeiro deste Contrato, conforme o disposto no inciso XI, do art. 40 c/c inciso III do 
art. 50 da Lei 8.666/93, bem como Cláusula Quarta deste instrumento.
2.6. O reajuste deverá ser precedido de análise detalhada da variação dos componentes dos custos do contratado.
2.7. Para que se proceda ao reajuste ou repactuação, deverá ser considerada para computo do anuênio, a data da 
apresentação da proposta ou, quando for o caso, a data do acordo, convenção, dissidio coletivo de trabalho ou 
equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta.
2.8. O reajuste salarial será anual e ocorrerá na data-base da categoria profissional, em percentual descrito, sendo que 
o reajuste ou repactuação subsequente terá como referência a data da concessão do último reajuste e do reajuste de 
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preços do contrato.
2.9. A(s) CONTRATADA(S) e a CONTRATANTE, após assinatura do Contrato, fixarão a data base de acordo com os 
critérios definidos na Convenção Coletiva de Trabalho Região Sul - Espírito Santo 2019, e será na forma de aditivo.
2.10. Os salários dos profissionais objeto desta licitação, serão reajustados a partir da respectiva data base, e em 
percentual conforme preceitua a Convenção Coletiva anteriormente mencionadas, não podendo em hipótese alguma 
por parte da CONTRATADA, a prática de salário inferior ao piso estabelecido nas respectivas Convenções.
2.11. Fica estabelecido que, as convenções editadas em anos subsequentes referentes ao Termo Aditivo a Convenção 
Coletiva de Trabalho Região Sul - Espírito Santo 2019, servirão de base para a apuração de data base, reajuste e 
repactuação dos serviços objetos deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Regime de Execução
3.1. Fica estabelecido o regime de execução indireta, sob a forma de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 
10, II, "b" da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - Da Repactuação e Da Manutenção do Equilíbrio Econômico Financeiro 
4.1. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data da última repactuação 
ocorrida.
4.2. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se 
tornar em obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
4.3. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante negociação entre as partes, 
considerando-se:
a) Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;
b) As particularidades do contrato em vigência;
c) A nova planilha com a variação dos custos apresentada;
d) Indicadores setoriais, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e,
e) A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
4.4. A Secretaria Municipal de Transporte e Frota deverão realizar diligências para conferir a variação de custos 
alegada pela contratada.
4.5. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, e não poderão alterar 
o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que 
deverão ser formalizadas por aditamento.
4.6. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando- se o 
seguinte:
I - A partir da assinatura do termo aditivo ou a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação.
II - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das 
repactuações futuras.
III - Em data anterior a repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e 
estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data de vigência 
retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a 
contagem da anualidade em repactuações futuras.
4.7. No caso previsto no inciso III do subitem anterior, o pagamento retroativo deverá ser concedido exclusivamente 
para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença por ventura existente.
4.8. A Administração assegurar-se-á de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no 
mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.
4.9. A Administração poderá prever o pagamento retroativo do período que a proposta de repactuação permaneceu 
sob sua análise, desde que tenha sido requerida pela contratada tempestivamente.
4.10. Na hipótese do previsto no subitem anterior, no qual se admite o pagamento retroativo, o período que a proposta 
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permaneceu sob a análise da Administração será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade 
da próxima repactuação, se for o caso.
4.11. O reenquadramento da empresa, qual seja, lucro real, presumido ou simples nacional, só poderão correr nas 
renovações contratuais. Se isto ocorrer antes, a empresa não poderá solicitar revisão dos preços.
4.12. O valor contratado poderá ser revisto antes do prazo previsto para repactuação com vistas à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, na forma da alínea "d", inciso II, art. 65 da Lei nº 8.666/93, mediante 
solicitação formal da Contratada, obedecida a seguinte condição:
a) As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de planilhas de custos e formação de preços e documento 
que comprove a superveniência de fatos imprevisíveis, ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual, porém 
de consequências incalculáveis, demonstrando o seu impacto nos custos do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Início e da Duração do Contrato
5.1. O prazo para início da execução dos serviços é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura da ordem 
de serviço.
5.2. O presente Contrato terá duração de 12(doze) meses, a contar da assinatura da ordem de serviço, podendo ser 
prorrogado de acordo com o disposto no art. 57, II da Lei 8.666/93. 
5.3. No caso de prorrogação a prestação dos serviços terá início no dia subsequente ao término Contrato ou aditivo 
anterior, devendo a publicação do mesmo ocorrer na forma do art. 61, parágrafo único, da referida Lei.
5.4. O início da execução do contrato se dará com a Autorização de Fornecimento ou de Serviço.

CLÁUSULA SEXTA - Dos Documentos Integrantes
6.1. Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções, inclusive as propostas, o Termo de 
Referência e o edital de licitação, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independente de sua 
transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA SETIMA - Do Local e da Forma de Pagamento
7.1. A empresa contratada deverá protocolar solicitação de pagamento no protocolo geral da Sede da Prefeitura, 
situado na Rua: Àtila Vivacqua, nº 79, Centro - Presidente Kennedy/ES, encaminhando a Nota Fiscal/ Fatura para o 
pagamento, que ocorrerá de acordo com as normas legais vigentes no país, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea 
"a" da Lei 8.6666/93.
7.2. Os pagamentos dos serviços aprovados pela Secretaria Municipal de Transporte e Frota, ocorrerão até o 30º 
(trigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, acompanhada dos documentos a seguir:
7.2.1 - Documentação da Fatura:
a) SEFIP e GFIP;
b) Comprovante dos pagamentos de salário devidamente assinado, ou comprovação de depósito em conta-salário;
c) Nota Fiscal dos serviços;
d) Certidão negativa ou prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Pública Municipal de Presidente Kennedy/ES, 
devidamente válida;
e) Certidão negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa, 
devidamente válida;
f) Certidões de Regularidade Fiscal com o INSS e FGTS, expedidas pelos órgãos competentes no âmbito das jurisdições e 
suas sedes, devidamente válida;
g) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), devidamente válida;
h) Certidão de Regularidade referente aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, através de Certidão expedida 
pela Receita Federal, devidamente válida;
i) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada e empresa, devidamente válida.
j) apresentar planilha de cada veículo com especificações das rotas e quilometragens diárias e com cópia de disco de 
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tacógrafo.
7.2.2 O pagamento será efetuado em nome da Contratada, mediante Depósito e/ou ordem bancária devendo, a 
mesma, prestar as informações necessárias na Nota Fiscal referente. Não se admite informações bancárias de terceiros.
7.3. Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais/Faturas, as mesmas serão devolvidas à Contratada para 
correção, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicará em postergação da data do pagamento, 
por igual número de dias, sem que isto gere encargos financeiros.
7.4. O Município poderá deduzir dos pagamentos, importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela 
Contratada.
7.5. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município nos seguintes casos:
a) Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de qualquer forma, prejudicar o Contratante;
b) Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município, por conta do estabelecido em contrato;
c) Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas.
7.6. Com vistas a agilizar o procedimento, é necessário que a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) tragam consignadas o nº do 
processo que originou a contratação, o nº do contrato e dados bancários, com indicação do banco, agência e conta.
7.7. É expressamente vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços.
7.6 - O MUNICÍPIO EFETUARÁ TODOS OS PAGAMENTOS POR SISTEMA DE ORDEM BANCÁRIA, NÃO SENDO REALIZADAS 
EMISSÃO DE CHEQUES, portanto, as empresas deverão informar os dados bancários para recebimento dos 
pagamentos.

CLÁUSULA OITAVA - Dos Recursos Orçamentários
8.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária: Secretaria Municipal 
de Transporte e Frota. Projeto/Atividade: 2.146 - Ampliação, Gestão e Manutenção do Transkennedy. Elemento de 
Despesa: 33903900000 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 15300000000 - Transferência 
da União referente Royalties do Petróleo.

CLÁUSULA NONA - Das Penalidades e Sanções
9.1 A Contratada estará sujeita, independentemente de interpelação, judicial ou extrajudicial às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa por inobservância de requisitos para a prestação do serviço;

c) Multa no valor R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) quando da não realização do serviço para cada rota regular 
ou eventos programados. Entende-se por não realização do serviço o não comparecimento do veículo no dia e local 
programado;

d) Multa no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), quando comprovada a não realização de parte do 
serviço, como o não comparecimento do veículo no horário programado;

e) Demais penalidades por infrações gerais cometidas conforme previsto neste Termo;

f) Suspensão temporária de participação em Licitação pública e impedimento de Contratar com a Prefeitura Municipal 
de Presidente Kennedy, pelo prazo de 02 (dois) anos;

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e consequentemente 
cancelamento nos registros cadastrais.
9.2 Na inobservância dos requisitos para a prestação do serviço serão aplicadas à CONTRATADA as penalidades 
previstas a seguir:

9.2.1 - DA ADVERTÊNCIA ESCRITA - GRUPO 1

a) Preposto fumar no interior do veículo ou utilizar aparelhos de som ou vídeo que não integrantes do veículo; 

b) Permitir atividades de pedintes e vendedores ambulantes no interior do veículo; 
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c) Motorista ou monitor sem crachá de identificação em lugar visível ao público ou sem estar devidamente 
uniformizado; 

d) Motorista parar o veículo distante do meio-fio para embarque e desembarque sem motivo justificado; 

e) Permitir o transporte de animais de qualquer espécie ou plantas de médio e grande porte; 

f) Motorista colocar o veículo em movimento com a porta aberta; 

g) Não enviar à CONTRATANTE prontuário dos motoristas; 

h) Não estar o veículo identificado com o nome das linhas regulares.
9.2.2- DA MULTA - GRUPO 2 - Multa diária no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) Infração:

9.2.2.1. Operar o veículo derramando combustível na via pública ou no seu interior.

9.2.2.2 Não cumprir a determinação de afixar nos veículos, comunicações, documentos, e impressos, ou afixá-los fora 
do local estabelecido.

9.2.2.3 Prestar serviço com veículo sujo. 
9.2.3 - GRUPO 3 - Multa diária no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) Infração:

9.2.3.1. Preposto destratar passageiros ou manter comportamento inconveniente quando em serviço.

9.2.3.2 Desacatar, opor-se ou dificultar a ação da fiscalização da CONTRATANTE.

9.2.3.3 Operar veículo em desacordo com as especificações definidas nos atos regulamentares emitidos pela 
CONTRATANTE.

9.2.3.4 Não cumprir as características do serviço estabelecido nas Ordens de Serviço.

9.2.3.5 Executar transporte de pessoas não autorizadas pela CONTRATANTE.

9.2.3.6 Não comunicar a CONTRATANTE a ocorrência de qualquer acidente ou outras ocorrências.
9.2.4 - GRUPO 4 - Multa diária no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) Infração:

9.2.4.1 Abastecer ou efetuar manutenção do veículo com passageiros a bordo.

9.2.4.2 Não apresentar veículo para vistoria (multa por veículo).

9.2.4.3 Retardar ou impedir atuação da fiscalização.

9.2.4.4 Permitir o embarque ou o desembarque de alunos fora dos locais predeterminados.
9.2.5 - GRUPO 5 - Multa no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) Infração:

9.2.5.1 Deixar de cumprir avisos, ofícios, memorandos ou ordens emanadas pela CONTRATANTE.

9.2.5.2 Deixar de fornecer documentos, informações e dados solicitados pela CONTRATANTE ou fornecê-los incorretos, 
fora das normas ou prazos.

9.2.5.3 Executar transporte de alunos nas rotas regulares rurais sem a presença do monitor em todo seu trajeto.
9.2.6 - GRUPO 6 - Multa no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) Infração:

9.2.6.1- Utilizar documentos adulterados ou falsificados.
9.2.7- GRUPO 7 - Afastamento de pessoal - Infração:

9.2.7.1 Preposto não providenciar, de imediato, a obtenção de transporte para os passageiros em caso de avaria ou 
interrupção de viagem.

9.2.7.2 Preposto deixar de prestar, sem justo motivo, socorro a usuário ferido em razão de acidente.
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9.2.7.3 Motorista dirigir o veículo de forma perigosa, comprometendo a segurança e o conforto dos passageiros.

9.2.7.4 Motorista transportar produtos perigosos.

9.2.7.5 Preposto portar, em serviço, arma de qualquer espécie.

9.2.7.6 Preposto estar em serviço alcoolizado ou sob efeito de qualquer tipo de droga.
9.2.8 - GRUPO 8 - Apreensão do veículo e multa de R$ 2.000,00 (dois mil e seiscentos reais) por veículo - Infração:
9.2.8.1 Colocar em operação veículo que não apresente condições de segurança;

9.2.8.2 Não atender a intimação da CONTRATANTE para retirar de circulação veículo em condições consideradas 
inadequadas.

9.2.8.3 Colocar em circulação veículo sem registro junto ao Órgão Expedidor.

9.3 Os valores das multas serão atualizados anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.
9.4 Em caso de inadimplência da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá suspender, a qualquer tempo, no todo ou em 
parte, temporária ou definitivamente, a seu exclusivo critério e mediante notificação por escrito, os serviços objeto do 
Contrato.
9.5 - Juntamente com a aplicação das penalidades e sanções prevista nos itens acima, deverá ser observado pela 
Administração o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS - SCL Nº 
007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal Nº 58/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em 
lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento.
10.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento 
nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no fornecimento/ do objeto da prestação dos serviços;
V - a paralisação da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI - a subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
IX - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique 
a execução do contrato;
XII - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que 
se refere o contrato;
XIII - a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
XIV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços já 
prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à 
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
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XV - a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do 
limite permitido no §1º do art. 65 da Lei nº8.666/93.
10.2.1 A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa fundada, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.3 - A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I à XIII do item 9.2;
II - amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a 
administração;
III - judicial, nos termos da legislação.
10.3.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada do Secretário da 
Pasta.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Da Responsabilidade das Partes
11.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
11.1.1 - Efetuar a CONTRATADA o pagamento de preço ajustado na Cláusula Segunda, nos termos nela e na Cláusula Sexta 
estabelecidos.
11.1.2 - Designar servidor(es) responsável(eis) pelo acompanhamento e fiscalização do objeto deste Contrato.
11.1.3 - Oferecer todos os subsídios necessários ao cumprimento do objeto.
11.1.4 - Cumprir as cláusulas de responsabilidade e obrigações contidas no Termo de Referência.

11.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
11.2.1 - Executar os serviços ajustados nos termos do TERMO DE REFERÊNCIA anexo ao Edital e Proposta da 
CONTRATADA, assim como de acordo com o previsto na Cláusula Terceira do Contrato, por intermédio exclusivo de 
seus empregados.
11.2.2 - Fornecer os equipamentos necessários à execução dos serviços especificados no TERMO DE REFERÊNCIA anexo 
ao Edital e Proposta da CONTRATADA que deverão ser de qualidade comprovada, competindo à CONTRATANTE a 
fiscalização e a verificação de tal condição.
11.2.3 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste 
instrumento, como estabelece no art. 71 da Lei nº 8.666/93.
11.2.4 - Utilizar, na execução dos serviços contratados, pessoal que atenda aos requisitos de qualificação necessária ao 
exercício das atividades que lhe foi confiada:
a) qualificação para exercício das atividades que lhe forem confiadas;
b) bons princípios de urbanidade;
c) pertencer ao quadro de empregados da contratada.
11.2.5 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência à CONTRATANTE, 
respondendo integralmente por sua omissão.
11.2.6 - Apresentar documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. 
11.2.7 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou 
pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros.
11.2.8 - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outros não 
mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do 
contrato, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.
11.2.9 - Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 
licitação.
11.2.10 - Cumprir as cláusulas de responsabilidade e obrigações contidas no Termo de Referência.
11.2.11 - Não ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços ou produtos objeto deste contrato.
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CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Do Acompanhamento e da Fiscalização
12.1 - A execução deste Contrato será acompanhada por servidor previamente designado pela Administração, nos termos 
do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas 
estabelecidas nos art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Garantia De Execução De Contrato
13.1 Como Garantia de Execução do Contrato, a CONTRATADA depositará, até a assinatura do contrato, na Tesouraria 
da PMPK, 5,0% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato, cabendo-lhe optar dentre as modalidades 
estabelecidas no art.56, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
13.2 A CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura 
do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao subitem 13.1.
13.3 No caso de rescisão do contrato por culpa do CONTRATADO, não será devolvida a garantia, responsabilizando-se o 
CONTRATADO por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na 
Lei;
13.4 A garantia somente será liberada após o recebimento definitivo do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Legislação Aplicável
14.1 - Aplica-se à execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e outras legislações 
correlatas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Dos Aditamentos
15.1 - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em lei.
15.2 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.
15.3. Os reajustes referentes a convenção coletiva serão motivos de aditivo contratual e utilizará como referência a 
convenção coletiva utilizada para composição de custos e referenciais na planilha orçamentária.
15.4. Para reajuste será utilizado, como base a Convenção Coletiva de Trabalho Região Sul - Espirito Santo, e será na 
forma de aditivo. 
15.4.1. Os itens da Planilha de Custo serão separados nos montantes "A" e "B", ficando determinado que:
I - fazem parte do montante "A" os custos relativos à remuneração de mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários que incidem na Convenção Coletiva de Trabalho, do montante "B", os custos relativos aos insumos e 
demais itens que compõem a respectiva planilha de custos; 
II - o montante "A" será reajustado no mesmo período e percentual fixados nas normas coletivas de trabalho da 
respectiva categoria; 
III - o montante "B", obedecida a periodicidade estabelecida no período de execução do contrato, será reajustado pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  Do Seguro
16.1 Os veículos contratados deverão estar segurados contra Morte, Invalidez Permanente, Danos Materiais, Danos 
Corporais, Danos Morais e Despesas Médicas e Hospitalares dos passageiros e tripulantes no valor mínimo de R$ 
100.000,00 (Cem mil Reais) por passageiro - renovado e reajustado anualmente na mesma proporção do reajuste do 
contrato.

a) Ônibus - 31 passageiros x 100 = R$ 3.100.000,00

b) Ônibus - 44 passageiros x 100 = R$ 4.400.000,00
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c) Danos Morais =       R$ 300.000,00

16.2 A contratada apresentará apólice/contrato de seguro para todos os veículos dos lotes por ela vencido, nas 
condições acima.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Da Publicação
17.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, nono Diário Oficial dos Municípios do Espirito Santo, dando-se 
cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, correndo a despesa por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Do Foro
18.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Presidente Kennedy para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
instrumento e, estando assim, justo e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, 
para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Presidente Kennedy-ES, ______de __________de ________.

____________________________________
Contratante
____________________________________
Secretaria Municipal de _________

____________________________________
Contratada
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ANEXO V - PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

POR MOTIVOS TÉCNICOS, AS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, BEM COMO O MEMORIAL DESCRITIVO  
ELABORADOS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS, SEGUEM APARTADOS, PORÉM SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE 
EDITAL.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaro para fins de direito em participação do certame que a 

empresa_________________________________________________________________________localizada 

_______________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº___________________________________, representada neste ato, pelo(a) 

Sr(a)_________________________________________________________, fez a VISTORIA NO LOCAL referente a 

CONCESSÃO dos serviços públicos de transporte coletivo gratuito ``Transkennedy``do Município de Presidente 

Kennedy, inteirando-se das condições para execução do serviço.

Presidente Kennedy, _______ de _______________________ de 2020.

________________________________________________________________

Assinatura e carimbo do representante da empresa

_________________________________________________

Responsável pelo acompanhamento
 Secretaria Municipal Transporte e Frota de Presidente Kennedy
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

Declaro para fins de direito em participação do certame que a 

empresa_________________________________________________________________________localizada 

_____________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº________________________________________, representada neste ato, pelo(a) 

Sr(a)_______________________________________________________, não realizou a VISTORIA NO LOCAL referente 

a CONCESSÃO dos serviços públicos de transporte coletivo gratuito ``Transkennedy``do município de Presidente 

Kennedy e DECLARA TER CONHECIMENTO, inteirando-se das condições para execução do serviço.

Presidente Kennedy, _____ de _______________________de 2020.

_________________________________________________

Assinatura e carimbo do representante da empresa
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